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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Csányi Tibor, 
Dudinszky István, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Földi Áron, Gulykáné Gál 
Erzsébet, Kocsiné Tóth Valéria, Krupincza Tibor, Mészáros László, Murvainé 
Kovács Rita, Parti Mihály, Pető Istvánné, Retkes Mária, Szabó András Istvánné 
Képviselő-testület tagjai 14 fő. 
 
Napirend tárgyalása közben érkezett: Bánné Hornyik Mária és Habony István 
képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte: Kovács László és Paczáriné Barna Rozália képviselő. 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán 
Ildikó aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán 
közszolgáltatások és munkaügyi osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és 
építésügyi osztályvezető-helyettes, Mátyus Zoltánné településfejlesztési 
osztályvezető-helyettes, Tóth Jánosné gazdasági osztályvezető, Darányi Erika 
jegyzőkönyvvezető.  
 
Meghívottként jelen volt: Kazinczyné Juhász Ildikó pályázó, Kozma Attila 
pályázó, Sulyok Istvánné ügyvezető igazgató ABOKOM Nonprofit Kft., Nagy 
Andrea pályázó, Montágh Imre Általános Iskola tantestülete, Dr. Szebellédi István 
könyvvizsgáló, Polgármesteri Hivatal valamennyi munkatársa. 
 
Állampolgári megjelenés: 2 fő. 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a képviselő-testületi ülésen 
megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 
értelmében került összehívásra. 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 fővel határozatképes, az ülést 
megnyitotta. 
 
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Gulykáné Gál 
Erzsébet és Krupincza Tibor képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv hitelesítők 
személyének elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta Gulykáné Gál Erzsébet és Krupincza Tibor 
jegyzőkönyv hitelesítők személyét. 

- - - 
Ismertette a napirendi pontokat. 
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A meghívóban szereplő napirendi pontokon túl, felvételre javasolta nyílt ülés 11. 
napirendi pontjaként: 
 
 „Részvételi szándék a KÖZOP keretében megvalósuló elővárosi 

vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztésében a P+R 
parkoló II. ütemének megvalósulása érdekében” című napirendi pontot. 

 
A hétfői napon érkezett meg a II. ütemről való döntés. A pályázati anyag 
megfelelő volt, de forráshiány miatt elutasításra került. A KÖZOP-os pályázat 
önerő nélkül biztosít lehetőséget, hogy a vasútállomásnál a buszforduló és 
buszparkoló megvalósuljon. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
felvételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott napirendi pont felvételével egyhangúlag 
egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
 

118/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Részvételi szándék a KÖZOP keretében megvalósuló elővárosi 
vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztésében a P+R 
parkoló II. ütemének megvalósulása érdekében című napirendi pont 
felvételéről 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében 
eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-
testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. 
(VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a 
meghívóban nem szereplő „Részvételi szándék a KÖZOP keretében 
megvalósuló elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 
megközelítésének fejlesztésében a P+R parkoló II. ütemének 
megvalósulása érdekében” című napirendi pontot a képviselő-testületi 
ülésen a nyílt ülés 11. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 
 

- - - 
 
Levételre javasolta a meghívóban szereplő 20., „Abony Város Önkormányzata 
és Fekete Tibor bérlő között létrejött bérleti szerződés felmondása” című 
napirendi pontot, mert a Gazdasági Bizottság javasolta, hogy egy hónappal 
később kerüljön meghozatalra a döntés. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott napirendi pont 
levételéről. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott napirendi pont levételével egyhangúlag 
egyetértett, és a következő határozatot hozta: 
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119/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor között létrejött bérleti 
szerződés felmondása című napirendi pont levételéről 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében 
eljárva a meghívóban szereplő „Abony Város Önkormányzata és 
Fekete Tibor bérlő között létrejött bérleti szerződés felmondása” 
című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 
- - - 

 
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy az SZMSZ 8. § (3) a) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület zárt ülés tart állásfoglalást igénylő személyi ügy 
tárgyalásakor, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. 
 
A „Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázatok 
elbírálása” című napirendi pont zárt ülésen kerül megtárgyalásra, mert 
Kazinczyné Juhász Ildikó pályázó nem járult hozzá a nyílt üléshez. 
 
Az „ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása” című napirendi 
pont tekintetében Sulyok Istvánné nem járult hozzá a nyílt üléshez, ezért a zárt 
ülés 4. napirendi pontjaként kerülne megtárgyalásra a napirendi pont. 
 
Zárt ülésen kerül még megtárgyalásra: 
 
 Szavazatszámláló Bizottsági tagok illetve póttagok megválasztása és a  
 Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-

szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló 
közbeszerzési eljárás hirdetményének megtárgyalása című napirendi pont. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a zárt ülés napirendi 
pontjainak elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a zárt ülés napirendi pontjait egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi 
pontok elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett – 1 fő nem szavazott - a módosított napirendeket 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Napirend:        Előadó: 
 
Zárt ülés: 
 

1. A Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói  Bánné Hornyik Mária 
állására beérkezett pályázatok elbírálása  Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
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2. Pest megye dél-keleti területi igényeit   Romhányiné dr. Balogh Edit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás   Polgármester 
fejlesztése című pályázat megvalósítására  
irányuló közbeszerzési eljárás hirdetményének 
megtárgyalása 

 
3. Szavazatszámláló Bizottsági tagok illetve  Dr. Németh Mónika 

póttagok megválasztása    Jegyző 
 

4. ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának  Romhányiné dr. Balogh Edit 
módosítása      Polgármester 
 

Nyílt ülés: 
1. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda  Bánné Hornyik Mária 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln. 
Intézmény igazgatói állására beérkezett 
pályázat elbírálása 
 

2. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda  Romhányiné dr. Balogh Edit 
és Egységes Módszertani Intézmény   Polgármester 
HEFOP/2009/3.1.3/B/09/03 kódszámú  
pályázatának támogatása 
 

3. Abony Város Önkormányzat 2008. évi  Romhányiné dr. Balogh Edit 
zárszámadási rendeletének megalkotása  Polgármester 
 

4. Abony Város Önkormányzat 2009. I. negyedéves Romhányin dr. Balogh Edit 
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása Polgármester 
 

5. Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól Retkes Mária 
       Pénzügyi Biz. Eln. 
 

6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2008. évi Dr. Németh Mónika 
munkájáról      Jegyző 

 
7. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapító okiratainak felülvizsgálata   Polgármester 
 

8. A közoktatási intézmények 2009/2010. tanév Romhányiné dr. Balogh Edit 
szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek Polgármester 
biztosításának alapelveinek meghatározása 
   

9. Abony Város Önkormányzat 2009. évi  Dr. Németh Mónika 
Ellenőrzési Tervének módosítása   Jegyző 
 

10. A 475/2007. (XII. 17.) számú képviselő-testületi Romhányiné dr. Balogh Edit 
határozattal módosított 409/2007. (XI. 29.) sz. Polgármester 
határozat kiegészítése 
  

11. Részvételi szándék a KÖZOP keretében megva- Romhányiné dr. Balogh Edit 
lósuló elővárosi vasútvonalak megállóhelyei meg- Polgármester 
közelítésének fejlesztésében a P+R parkoló II. 
ütemének megvalósulása érdekében 
 

12. Részvételi szándék a KMOP-2009-2.1.2-  Romhányiné dr. Balogh Edit 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése  Polgármester 
pályázaton való indulás 
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13. A KMOP-4.3.2-2008 „Pest megye dél-keleti  Romhányiné dr. Balogh Edit 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg Polgármester 
szakellátás fejlesztése” c. projekt média 
feladatainak ellátására cég kiválasztása 
 

14. KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi Romhányiné dr. Balogh Edit 
igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás Polgármester 
fejlesztése c. pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárást lefolytató Eunitas Kft-vel kötött szerződés 
módosítása 
 

15. Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém Romhányiné dr. Balogh Edit 
megerősítésének kiviteli terv elkészítésére tervező Polgármester 
megbízása 
 

16. A Sívó kúria külső tatarozása, állagmegóvási Romhányiné dr. Balogh Edit 
munkálatai      Polgármester 
 

17. A Kostyán kúria felújítási munkálataihoz kapcsoló- Romhányiné dr. Balogh Edit 
dó kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása Polgármester 
 

18. A város közlekedési rendjének felülvizsgálatára Romhányiné dr. Balogh Edit 
vonatkozó megbízás     Polgármester 
 

19. Abony Város Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnekRomhányiné dr. Balogh Edit 
a 2003. évi CXXIX. tv. 16. § (1) alapján kötelezően Polgármester 
elkészített 2008. évi közbeszerzésekről szóló  
statisztikai összegzés elfogadása 

 
20. Simonffy utca 409/18. hrsz-ú ingatlanra kötött Romhányiné dr. Balogh Edit 

adásvételi szerződés  módosítása   Polgármester 
 

21. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról Romhányiné dr. Balogh Edit 
Polgármester 

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy van-e napirend előtti kérdés, 
hozzászólás? 
 
Csányi Tibor: kérdezte a Hatósági Osztály vezetőjét, hogy az állattartási 
rendelettel összeegyeztethető-e, hogy a volt József Attila Nevelőotthon területén 
az új tulajdonos birkanyájat legeltet, amelynek kellemetlen szaga van. 
Megengedhető-e ez egy vendéglátóhely, egy egészségmegőrző, egy strand, és 
egy játszótér szomszédságában? A város rendeleteit senkinek sem szabad 
megsérteni. Kérte a Hatósági Osztályt, hogy szólítsa fel a tulajdonost. 
 
Pető Istvánné: a tegnapi napon talált egy pályázati lehetőséget, amelyet a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium írt ki április 17-én az illegális 
hulladéklerakókkal kapcsolatosan. Nem tudja, hogy a Hivatal erről tudomást 
szerzett-e. Minden testületi ülésen elhangzik, hogy nagyon sok az illegális 
hulladéklerakás. Települési önkormányzatok és nonprofit társadalmi szervezetek 
pályázhatnak. A tegnapi napon felvette a kapcsolatot Sulyok Istvánné ügyvezető 
igazgatóval. A kiírás szerint előnyt élveznek azok az illegális hulladéklerakó 
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felszámolások, amelyek társadalmi szervezetek és önkormányzatok 
együttműködésével kerülnek benyújtásra. Ha az Önkormányzat pályázatot nyújt 
be, jelezte, hogy a Városunk Fejlődéséért Egyesület részéről támogatnák ezt a 
pályázatot. 
 
Parti Mihály: a Dózsa György úton és a Plus diszkont parkolójánál mindig megáll 
a víz, jó volna ezt orvosolni. Egyetért Csányi Tibor képviselővel, a Csiky laposon 
hasonló jelenség következett be. A Jókai út és a Rózsa utca környékéről 
megkeresték a lakók abban a tekintetben, hogy elviselhetetlen az a szag, amely a 
kotrás következtében elárassza a környéket. Véleménye szerint ezzel valamit 
kezdeni kell. Cegléden többek között a Lidl áruház területe hasonló nádas 
területen volt, amelyet bontási törmelékkel töltöttek fel.  A város bejárás kapcsán 
elmondta, hogy tavaly is gyakorlat volt, hogy a Hivatal illetékes osztálya tavasszal 
ill. ősszel bejárta a várost, és azokat a prominens, elengedhetetlen feladatokat, 
amelyeket a tavasz beköszöntével, ill. a tél beálltával el kell végezni, azokat 
elvégezték. Javasolta ezt tovább folytatni, akár a közmunkaprogram keretén 
belül. A közmunkaprogram keretében javasolta a közúti és figyelmeztető táblák 
helyreigazítását, a Vasút út 2. sz. alatti ingatlan területének rendbetételét. 
 
A Cédulaház és a Batthyányi út 12. sz. alatti ingatlan balesetveszélyes állapotban 
van, a bontási törmelékek azonban alkalmasak lennének lapos részek 
feltöltésére. A Kécskei út 1. sz. alatti ingatlan kaszálását is meg kell oldani. 
A Vadaspark kapcsán elmondta, hogy a képviselőket kritizálják, hogy a 
vállalkozókat akarják ellehetetleníteni a döntéshozatalok kapcsán. Elmondta, 
hogy ilyen szándék még véletlenül sincsen. Úgy gondolja, hogy csak 
hangulatkeltés van a dologban, semmint valós szándék. 
Véleménye szerint az utas pályázatok kapcsán, ha lesz rá anyagi lehetőség, a 
kátyúkat rendezni kell. Az ősszel társadalmi munkában elültetett fák kapcsán 
elmondta, hogy a kis futballpálya mellett 7 fa fakad, 21 nem fakad. Kérte a 
Településfejlesztési Osztályt, hogy szerezzenek érvényt annak a 
szavatosságnak, amit a forgalmazó ígért. 
 
Dudinszky István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő. 
 
Úgy gondolja, hogy a lakosság informálásának a hirdetőtáblára való 
kihelyezésnek más módját kellene találni. Néhány évvel ezelőtt a piacon és 
városközpontban volt egy hangosbemondó, ahol elmondták a lakosságot érintő 
fontos dolgokat. Véleménye szerint ezt nem lenne nagy beruházás visszaállítani.  
 
Gulykáné Gál Erzsébet: kérte, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy a 
szelektív szigetek melletti kamera elhelyezését milyen módon tudnák megoldani. 
A Tószegi úton lévő szelektív sziget a lakosság fegyelmezetlenségének 
köszönhetően nagyon rossz állapotban van. Az ABOKOM megfelelő 
időközönként üríti a szigeteket. Úgy gondolja, hogy egy oktatási intézmény 
közelében ez nem megengedhető. 
 
Dr. Németh Mónika: Csányi Tibor képviselő bejelentésére elmondta, hogy a 
Hatósági Osztály dolgozóit kiküldte a területre, akik nyilvánvalóan megvizsgálják 
az esetet. Eddig hivatalos bejelentés nem érkezett. Amennyiben 
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jogszabályellenes állattartás történik, úgy az állattartási rendeletnek megfelelően 
el fognak járni. 
 
A Vadaspark kapcsán tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 25/2003. számú 
rendeletével alkotta meg a helyi szabályokat, amely véderdő övezetbe sorolta be 
a parkerdő területét. Ezt a rendelet 2007-ben módosította a jelenlegi testület. A 
rendezési terv akkor egy köztes állapotban volt, lehetőség volt a módosítás 
beterjesztésére, amely pozitívumot jelentett. Ekkor ezt a területet módosítás 
érintette, de az övezeti besorolást nem tudta módosítani, mert nem volt 
előkészítve, de enyhébb feltételeket szabott meg erre a területre 2007-ben a 
2003-as szabályokhoz képest. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Vak Bottyán út 12. szám alatti ingatlan 
lebontása kapcsán az oktatási ill. a művelődési miniszter hozzájárulását várják. A 
megtámasztó szerkezet többségét eltulajdonították, a rendőrségi feljelentés 
megtörtént. A Rózsa utcából kapott bejelentést. A Csiky lapos kotrását végig 
elvégezték a közhasznú munkások, rendezett területet alakítottak ki, gyakorlatilag 
parkosítás előtt áll a terület. A kikotort szerves hulladék száradásra vár, az 
elhordást követően termőfölddel lesz feltöltve és parkosítva. A kotrást követően 
illegális hulladéklerakóként használja a lakosság azt a területet. 
 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a beadott utas pályázatok kapcsán az 
építési engedélyek lejártak, új eljárás keretében újra kellett indítani az 
engedélyezést, emiatt húzódik a közbeszerzési eljárása. 
 
A fák fakadásával kapcsolatban elmondta, hogy vannak olyan díszfák, amelyek 
később fakadnak. Folyamatosan locsolják és ellenőrzik őket. A szelektív szigetek 
kamerázása kapcsán meg kell nézni, hogy mennyibe kerül. A mezőőri szolgálat 
tekintetében a Gazdasági Bizottság elnöke kérte meg, hogy az Abonyi 
Mezőgazdasági Zrt-vel vegyék fel a kapcsolatot, amely megtörtént. A hirdetéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy a mai világban a hangosbemondó elavult 
technológia. Az interneten és a Kincskeresőben elérhetőek a közérdekű 
információk. A városbejárást folyamatosan végzik. Az elmúlt két napban tisztító 
autó mosta az utakat, és a virágok ültetése is folyamatban van. 
 
Kérdezte, hogy van-e még napirend előtti kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Bejelentette, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját! 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 
A zárt ülés után a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatta munkáját. 
 
Az ülés folytatásakor Gulykáné Gál Erzsébet és Szabó Andrásné képviselők 
nem tartózkodnak az ülésteremben, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 
 

- - - 
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1./ Napirendi pont tárgya: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény igazgatói állására beérkezett pályázat 
elbírálása    

 
  Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Okt., Sport és Kult. Biz. Eln. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: köszöntötte a Montágh Imre Általános Iskola 
pedagógusait.  
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 
a novemberi képviselő-testületi ülésen kiírásra került az igazgatói állásra a 
pályázat, mivel a jelenlegi vezető, Nagy Andrea megbízással látja el a 
feladatokat. A törvénynek megfelelően a pályázati kiírás megjelent az Oktatási 
Közlönyben, a megjelenés után egy pályázat érkezett, a jelenlegi vezető részéről. 
Nagy Andrea pályázata formailag kifogástalan, hiánytalanul szerepel benne 
minden dokumentum. A tantestületi vezetőválasztó értekezleten az Oktatási 
Bizottság jelen volt; egy igen jó hangulatú tantestületi értekezlet tanúi lehettek. Az 
intézmény többcélú tevékenységet lát el, a kistérségi feladatokat és a 
kompetencia alapú oktatást is magas szinten végzik. Úgy gondolja, hogy méltó 
vezető Nagy Andrea személye. A választás során 100 %-os támogatottságot 
kapott úgy a vezetői elképzeléseire és a személyére is. Az Oktatási Bizottság 
egyhangúlag javasolta Nagy Andrea vezetői megbízását 2009. augusztus 1-től 
2014. július 31-ig. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy támogassák a Bizottság 
véleményét. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a Képviselő-testület nevében megköszönte Nagy 
Andrea eddigi munkáját, és megköszönte a pedagógusoknak is, hogy kitartottak, 
és segítették Nagy Andrea vezetői tevékenységét. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
Nagy Andrea igazgató besorolás szerinti illetménye 163.000,-Ft, vezetői pótléka a 
pótlékalap  250 %-a,  50.000,- Ft.  
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Nagy Andrea igazgató 
illetményének elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett Nagy Andrea igazgató illetményének elfogadásával 
egyetértett. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

121/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására 
beérkezett pályázat elbírálásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X. 8.) Kormányrendeletben foglaltak alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Montágh 

Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény igazgatói feladatának ellátásával 5 évre 
– 2009. augusztus 01. napjától 2014. július 31. napjáig Nagy 
Andreát bízza meg.  

 
Nagy Andrea igazgató besorolás szerinti illetménye 163.000,-
Ft, vezetői pótléka a pótlékalap  250 %-a,  50.000,- Ft.  

  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. 

pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos intézkedések 
megtételére.  

 
Határidő: 2009. augusztus 01.  

               Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző  
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Nagy Andrea, 2740 Abony, Vasút u. 102. 
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7. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

 
- - - 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: gratulált a kinevezéshez, és megadta a szót Nagy 
Andrea igazgatónak. 
 
Nagy Andrea: köszönettel vette a megbízást. Azon fognak munkálkodni a 
pedagógusokkal, hogy minden cselekedetükkel a város érdekeit szolgálják. 
 

- - - 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény HEFOP/2009/3.1.3/B/09/03 kódszámú 
pályázatának támogatása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
 
Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Montágh 
Iskola ismét lehetőséget kapott a kompetencia alapú oktatáshoz kapcsolódó 
programcsomaghoz szükséges eszközök és információhordozó beszerzése. Úgy 
mint a korábbi időszakban is, előfinanszírozást igényel. A HEFOP számlán 
jelenleg 1 millió Ft áll rendelkezésre, amely a korábbi pályázatból fennmaradt 
összeg, ez azonban a pályázatban elnyerendő eszközök beszerzésére nem 
elegendő, további 2 millió Ft szükséges. Az Oktatási Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot és támogatta a határozati javaslatot, azonban további egy 
ponttal egészítette ki: a Képviselő-testület vállalja, hogy 5 éven át biztosítja a 
kompetencia alapú oktatás fenntarthatóságát a városban. Ez a nyilatkozat 
szükséges a pályázathoz. 
 
Habony István: kérdezte az Oktatási Bizottság elnökét, hogy a későbbiekben 
szervezeti változtatást érint-e, kötelezettséget jelent-e a Képviselő-testület 
számára ez a nyilatkozat? 
 
Bánné Hornyik Mária: a Képviselő-testületnek azt kell vállalnia, hogy további 5 
éven keresztül a városban biztosítja a kompetencia alapú oktatást. Most nem kell 
meghatározni, hogy melyik intézményben, és milyen keretek között biztosítja. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: megadta a szót Nagy Andrea igazgatónak. 
 
Nagy Andrea: elmondta, hogy ha átszervezésre kerül a Montágh Iskola, akkor az 
utódintézménynek kell folytatni ezt a programot 5 évig. Átadás-átvételszerűen át 
lehet adni. Magát az iskolát nem kell fenntartania a városnak. A pályázati összeg 
pontosan 2.917.384 Ft lett a minisztériummal történt egyeztetés alapján. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: a Pénzügyi Bizottság előlegként a 2.000.000,-Ft 
összeget az önkormányzat költségvetésének az SZJA jövedelem 
differenciálásból adódó többletbevétele terhére javasolja biztosítani. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A határozati javaslat 2. pontja a következőre módosul: 

A pályázati összeg 2.917.384,-Ft, melynek előfinanszírozására 917.384,-Ft 
összeget a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény költségvetése terhére, 2.000.000,-Ft 
összeget az önkormányzat költségvetésének az SZJA jövedelem 
differenciálásból adódó többletbevétele terhére előlegként biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
A határozati javaslat a következő 4. ponttal egészül ki: 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a kompetencia alapú 
oktatási program, és a megvalósításához beszerzett eszközök 5 éves 
fenntarthatóságát. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 4. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 4. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
módosított határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést, ill. a módosított határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

122/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
HEFOP/2009/3.1.3/B/09/03 kódszámú pályázatának támogatásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kompetenciaalapú oktatási programcsomagok eszközei 
elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek 
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megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1.3. 
intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára 
elnevezésű pályázat benyújtását támogatja.  

 
2. A pályázati összeg 2.917.384,-Ft, melynek előfinanszírozására 

917.384,-Ft összeget a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
költségvetése terhére, 2.000.000,-Ft összeget az önkormányzat 
költségvetésének az SZJA jövedelem differenciálásból adódó 
többletbevétele terhére előlegként biztosítja. 

 
3. Az intézmény a pályázati összeg felhasználásáról, az 

elszámolást követően köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. 
 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a 
kompetencia alapú oktatási program, és a megvalósításához 
beszerzett eszközök 5 éves fenntarthatóságát. 

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok 
aláírásával. 

 
Határidő: 2009. április 30.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Jegyzői Titkárság 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
 

- - - 
 
Dudinszky István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő. 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2008. évi 
zárszámadási rendeletének megalkotása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Elmondta, hogy a tegnapi napon kiegészítés került megküldésre. Valamennyi 
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bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a zárszámadási rendeletet. 
Megadta a szót dr. Szebellédi István könyvvizsgálónak. 
 
Dr. Szebellédi István: ismertette a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat. Az 
elmúlt évet figyelembe véve egy közepes gazdálkodással állunk szemben, fel-
felmerülő likviditási problémákkal, és nagyon erős takarékoskodással. Az 
elkövetkezendő időszakra megszerezte a pályázatok önerejének forrását a város 
a kötvénnyel. Most már látszik, hogy ezek jó döntések voltak, mert a mai 
helyzetben ehhez lényegesen nehezebb körülmények között lehet hozzáférni. 
Ennek a hosszú távú kötelezettségvállalásnak vannak kockázatai, amelyet a 
minimálisra kell szorítani. A fejlesztési források kapcsán kérte a Képviselő-
testületet, hogy olyan beruházásokat finanszírozzanak belőle, amelyet 
folyamatosan fenn is tudnak tartani. 
 
A nagyon nehezen finanszírozható költségvetés mellett azonban elmondható, 
hogy nem jelentős mértékben ugyan, de fejlődött a város vagyona. Több mint 8 
milliárd Ft-os az a vagyon, amelyről a városvezetőknek gondoskodni kell, és 
amely rendelkezésre áll a lakossági szolgáltatások kielégítéséhez.  
 
Dudinszky István képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő. 
 
A könyvvizsgáló csak a vagyonnyilvántartást nem tudja hitelesíteni, az a jegyző 
hatáskörébe tartozik. A számviteli nyilvántartások és a vagyonkataszter eltérő 
voltát nem sikerült kideríteni. Összességében minimális eltérés van csak. 
A forrásokkal kapcsolatosan a jelenlegi válságkörülmények között a kiegészítő 
jelentésben külön kell beszélni a kiegészítő forrásokról. A mai kiegészítő jelentés 
néhány mondatot ugyan tartalmaz, de ennek a kiegészítésére lesz szükség a 
jövőben olyan formában is, hogy az árfolyamkezeléssel és a forrásokkal 
kapcsolatos szabályzatot le kell fektetni. 
 
A könyvvizsgálat során a problémákat a kollégák készségesen javították. Minden 
olyan jellegű vizsgálatot megtettek, amely alátámasztja azt a záradékot, amelyet 
az önkormányzat zárszámadására adnak. Nem végeztek intézményi 
vizsgálatokat, csak a beszámolók és költségvetések alapján dolgoztak. Az 
elkövetkezendőkben egy-két intézményt is meg fognak vizsgálni, hogy meg 
tudjanak győződni a konszolidációba bevont mérlegről és a költségvetésekről.  
 
Az elvégzett vizsgálatok azt igazolták, hogy az Önkormányzat beszámolója 
pénzügyi és számviteli szempontból helyes, ezért Abony város 2008. évi 
gazdálkodását, és az erről készült pénzügyi kimutatásokat korlátozás nélkül 
hitelesítő záradékkal látják el figyelemfelhívás nélkül. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: megköszönte a kiegészítést. Megköszönte a 
Gazdasági Osztály valamennyi munkatársának a munkáját. Tóth Jánosné 
gazdasági osztályvezetőnek kellett átvenni a gazdálkodási év közepén az 
időközben szülési szabadságra ment kinevezett osztályvezető munkáját. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a tavalyi költségvetés 2.451.451.000 Ft bevétel és 
kiadással lett elfogadva. A zárszámadásban mind a bevételek, mind a kiadások 
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nagyságrenddel térnek el a tervezettől, amelynek a kötvénykibocsátás az oka. Az 
eltérés a tervezett és a most elfogadott 4.780.860.000 Ft bevétellel szemben 
2.329.405.000 Ft bevétel-növekedést mutat. Ebből a kötvény 2.301.381.000 Ft a 
decemberi árfolyamon. A kiadást tekintve 2.451.455.000 Ft került elfogadásra 
2008. évben, ezzel szemben 3.569.751.000 Ft volt. Ebből a kötvény lekötése 
9.909.993 Ft volt. Így az egyenleg 1.211.109.000 Ft többletet mutat, amely a 
kötvény azon része, amely nem került tartós lekötésre. A Pénzügyi Bizottság 
javasolja a zárszámadást elfogadásra. 
 
Kocsiné Tóth Valéria: a 7. oldalon szerepelnek az adósságállománnyal 
kapcsolatos mutatók. Kérdezte, hogy az adósságállományt tekintve mi az a határ 
ami után már aggódni kell? Kérdezte, hogy ad-e okot aggodalomra a 
kintlévőségek összetétele? Abony városában 4900 fő részesül szociális 
támogatásban. Kérdezte, hogy más városokban is ilyen mértékű-e a támogatás 
intenzitása? 
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy az adósságállomány kritikusságát tekintve 
nincs elfogadott szám. Van egy törvényi szabályozás, amely a korrigált saját 
bevétel 70 %-ában határozza meg a kötelezettségvállalás felső határát. A 
költségvetés főösszegére vetített 25-30 % közötti adósságállomány már kritikus 
határ, amely a működési kiadásokat jelenti. Abony város költségvetésére 
vonatkozóan az adósságállomány 10 % körül van, ezért nem tartja kritikusnak a 
helyzetet. 
A határidőn túli kintlévőségeket nagy hibának tartja, az egy éven túli 
kintlévőségekre már nagyon kell vigyázni. Ezek beszedése 30 % alatt van. Erre 
nagy hangsúlyt kell fektetni, úgy az egyéb követelések, és az adók területén is. 
 
A szociális támogatások tekintetében nagyjából ez az országos átlag, ami 
Abonyban van. Az északi országrészben vannak olyan önkormányzatok ahol a 
munkaképes korú lakosság 70 %-a van segélyen. Egyedüli kivételek a fővárosi 
kerületi önkormányzatok, de egyre több ott is az ilyen jellegű probléma. Ennek a 
reformja meg kell, hogy történjen, mert nem fogják bírni az önkormányzatok 
ellenszolgáltatás nélkül. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
rendelet-tervezet elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a rendelet-tervezetet egyhangúlag 
elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: 
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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
8/2009. (V. 04.) számú rendelete 

az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször 
módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében 
eljárva a 2008. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 

 
1. § 

 
(1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló zárszámadást  
 

4 780 860 E Ft bevétellel 
3 569 754 E Ft kiadással 

1 211 106 E Ft többlettel 
 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit 
önkormányzati szinten  az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el.  
 
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és 
kiadások mérlegét az 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint fogadja el. 
 
(4) A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint az Abony és Térsége 
Térségfejlesztési Társulás mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit az 3/a., 
3/b.  számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.  

 
2. § 

 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 
 
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá.  
 
(2) Abony Város Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként 
a 6. számú melléklet szerint. 
 
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti 
és címenkénti alakulását a 7. számú melléklet szerint. 
 
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és 
eszközök szerint a 8. számú melléklet szerint. 

 
(5) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát 
lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. számú 
melléklet szerint. 
 
(7) A céljellegű támogatások felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi 
elszámolását a 12. sz. melléklet szerint. 
 
(9) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának, valamint a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 
a 13/1, 13/2, és a 13/3  számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja 
jóvá. 
 
(10) A helyi kisebbségi önkormányzat, valamint az Abony és Térsége 
Térségfejlesztési Társulás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13/4. 
és 13/5. számú mellékletekben foglaltak szerint. 
 

(11) A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi egyszerűsített mérlegét, 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatását, a 14/a., 14/b., 14/c.,  számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja 
jóvá. 

(12) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak 
felhasználását a 15. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve 
engedélyezi. 
 
(13) Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – 16/a., 
16/b. számú mellékletben foglaltak szerint  8 271 150 E Ft-ban állapítja meg. 
 
(14) Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását  a 
17/a., 17/b.. 17/c., 17/d., sz. melléklet szerint állapítja meg. 

(15) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 18-as 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá. 

 
3. § 

 

 (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 
pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve 
kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a 
pénzmaradványnak a 2009. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 
gondoskodni kötelesek. 
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4. § 
 
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 
beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról 
a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül 
írásban értesítse. 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Kelt: Abony, 2009. április 30. 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.  Dr. Németh Mónika s. k. 
           polgármester     jegyző 

 
Kihirdetve: Abony, 2009. május 04. 
  

Dr. Németh Mónika s. k. 
jegyző 

 
 

8/2009. (V. 04.) számú KT rendelet mellékletei ezen jegyzőkönyv mellékletét 
képezik! 

 
- - - 

 
4./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2009. I. negyedéves 

pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása 
 
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiemelte, hogy az adótartozás még mindig nagyon magas, és nem igazán folynak 
be az iparűzési és gépjármű adók. Sok esetben inkasszót kellett alkalmazni, de 
annak sem volt jelentős eredménye. A teljesítések időarányosak, a bevételek 
alakulása azonban a várt alatt van az adóbevételek tekintetében.  
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság sajnálatosan tapasztalta az 
adók elmaradását. A gépjárműadó kapcsán korábban azt a tájékoztatást kapták, 
hogy ha nincsenek időarányosan befizetve, akkor a forgalomból ki lehet vonni 
ideiglenesen a gépjárműveket. Vannak olyan cégek, akik fizetési halasztást kértek, 
ezek esetében nem javasolja szankció alkalmazását. Aki viszont nem kért fizetési 
halasztást, azok esetében a gépjármű forgalmának a korlátozását tegyék meg. Az 
iparűzési adó tekintetében pedig az inkasszót javasolták. Májusban korrekciót lehet 
végrehajtani, mert a tavalyi évben a bevételek a legtöbb cégnél alatta maradtak a 
2007. évi bevételeknek. A második félévi előírás kevesebb lesz, mint ami 
ténylegesen betervezésre került. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: valamennyi bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolta az I. negyedéves pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót. 
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Parti Mihály: az iparűzési adó tekintetében majdnem minden településen értesítik a 
vállalkozókat a kivetésről, ez azonban Abony városára nem jellemző. Véleménye 
szerint, ha értesítik a vállalkozókat, arra mindenképpen reflektálni fognak. Az 
adókivetés kapcsán a szövegmegfogalmazással is probléma van. A gépjárműadó 
esetében egyetért a forgalomból való kivonással a nem fizetők tekintetében. 
 
Dr. Szebellédi István: elmondta, hogy az iparűzési adó tekintetében kiküldtek 106 
darab felszólítást, ebből 57 vállalkozás nem szerepel a nyilvántartásban, és nem 
reflektált a felszólításra. Az adóbevallásra felszólító körlevél kiküldésével egyetért. 
Úgy tűnik, hogy nem veszik komolyan az adózást Abonyban. Az adóbehajtások 
kapcsán jelenleg még azért nem tudnak eredményt felmutatni, mert be kell tartani a 
fokozatosságot.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy önbevallásról van szó, mindenkinek 
magának kell megtennie az első lépést. A lakosok kaptak tájékoztatást, a 
Kincskeresőben megjelent a hirdetés, valamint a honlapról letölthető az adóbevallási 
nyomtatvány. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

123/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat 2009. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakat Abony 
Város Önkormányzat 2009. évi I. negyedéves pénzügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
A határozatról értesül: 
 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 3. Dr. Németh Mónika jegyző 
 4. Urbán Ildikó aljegyző 
  5. Gazdasági Osztály 
 6. Valamennyi Osztályvezető 

 
- - - 

 
Krupincza Tibor képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 13 fő. 
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5./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól 
 

  Napirendi pont előadója: Retkes Mária Pénzügyi Bizottság Elnöke 
 
Retkes Mária: ismertette a tájékoztatóban foglaltakat. Elmondta, hogy a 4 éves lejárt 
futamidejű hátralékok közül a 2008. 12. 31-i állomány 8100E Ft volt, ami csökkent 
400.000 Ft-tal. A 10 éves futamidőnél a követelésállomány 45400 E Ft, amely 
lecsökkent 44932 E Ft-ra, tehát minimális volt a befizetés. A 8 éves futamidőnél 
kimutatásra került a tényleges kötelezettség állomány, 22817 E Ft, amely kb. 3 éves 
kintlévőségnek felel meg. A tényleges kintlévőség 4.625.310 Ft. A Pénzügyi 
Bizottsági ülésen kérték, hogy ha a fizetési felszólítások esetében sem lesz több a 
befizetés, akkor a jelzálogjog bejegyzés lehetőségét vizsgálják meg. Vannak olyan 
lakások amelyek már eladásra kerültek, a hiteleket azonban a lakosok vették fel, de a 
lakásra nem lehet jelzálogjogot bejegyezni. A felszólító levelek már kiküldésre 
kerültek, de a 3 hónap alatt nem történt olyan mértékű befizetés, amely várható lett 
volna. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 igen és 0 nem szavazattal, 3 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

124/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A csatorna II. ütem hátralékairól szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csatorna II. ütem 
hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztatót 
elfogadja.  
 
A határozatról értesül: 
 1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 3. Dr. Németh Mónika jegyző 
 4. Urbán Ildikó aljegyző 
  5. Gazdasági Osztály 
 6. Valamennyi Osztályvezető 

 
- - - 
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6./ Napirendi pont tárgya:  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 
munkájáról 

 
  Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika Jegyző 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy a beszámoló írásos formában megküldésre 
került. Kiegészítésül elmondta, hogy a tavalyi évben a Polgármesteri Hivatalban a 
legjelentősebb feladatok egyike az volt, hogy az Állami Számvevőszék 5 évre 
visszamenőleg átfogó ellenőrzést végzett, amely elsősorban a Gazdasági Osztály 
munkáját terhelte meg, de a jelentős szabályozottsági vizsgálat valamennyi osztályt 
érintett.  A feltárt hiányosságokat és a jelentést a Képviselő-testület már 
megismerhette, erre intézkedési tervet hagyott jóvá, melynek végrehajtási ideje 2009. 
év feladata. A tavalyi évben új szerződést kötött az Önkormányzat a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására, a Gazdasági Osztálynak meg kellett ismernie az új 
könyvvizsgáló elvárásait. A Gazdasági Osztályt érintette a tavalyi évben a helyi 
adóvizsgálat, melynek végrehajtása szintén ebben az évben történik. 
 
A Hatósági Osztály munkáját nagymértékben befolyásolta, hogy a kinevezett 
osztályvezető az év elején „kiesett” a munkából, hiszen gyermeket várt, ennek 
következtében az egész osztály munkáját át kellett szervezni. A Hatósági Osztállyal 
szemben elsődleges elvárás a megfelelő határidőben történő munkavégzés. Az 
Osztályt érintő problémák elsősorban az építésügy területén jelennek meg, részben 
határidő túllépés miatt. Ennek több oka van, a kollegák nagyon sokszor próbálnak 
rugalmasak lenni az ügyfelekkel szemben, halogatják az elutasító határozat kiadását, 
ezért nagyon sokszor túllépik a határidőt. Amíg a tavalyi évben kérdéses volt, hogy 
az elsőfokú építéshatóság átszervezésre kerül-e, és attól tartottak, hogy a kistérségi 
jegyzőhöz kerül, az átszervezés erre az évre lecsillapodott. Reményét fejezte ki, 
hogy a továbbiakban is Abonyban történik majd az ügyintézés. Úgy gondolja, hogy 
ennek a lakosság is örül, mert egy lakásengedélyeztetéshez, egy építési engedély 
megszerzéséhez Ceglédre utazni nagyon megterhelő lenne. 
A tavalyi évben több bírálat érte a közterület-felügyelők munkáját. Kiadtak a 
Képviselő-testület számára egy térképet, hogy milyen ütemben, mely városrészen 
ellenőriznek a közterület-felügyelők. Minden pénteken jelentést kap arról, hogy azon 
a területen mit tapasztaltak, és milyen intézkedéseket tettek. Remélhetőleg ebben az 
évben ennek a hatékonysága tovább fog fokozódni. 
 
A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály tevékenységében a 
segélyezéssel kapcsolatos feladatok azok amelyek nagyon jelentősek. A kollégák a 
jogszabály által biztosított lehetőségeket kihasználva a súlyos problémákkal küzdő 
családoknak segítséget nyújtanak, ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a jogszabály 
nem teszi lehetővé a segítséget. Az Osztály feladatkörébe tartozik a közhasznú és 
közcélú munkavégzés szervezése, ill. az idei évben a közmunkaprogramra való 
felkészülés. 
 
A Gyámhivatal munkáját érintően a nevelőszülőknél elhelyezett gyermekek számával 
találkozik a legtöbbet a Képviselő-testület. A térségi feladatokat is ellátó Gyámhivatal 
folyamatos létszámhiánnyal küzd. Az ideérkező gyermekek magas száma indokolná, 
hogy három ügyintéző lássa el a feladatokat. A májusban a képviselő-testület elé 
kerülő gyermekvédelmi beszámoló tartalmazni fogja azt a kimutatatás, amelyet 
Habony István képviselő kért a gyermekszámmal kapcsolatban. A beszámolóban ki 
fognak erre térni. 
 



- 22 - 

 

 

Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő. 
 
Az Okmányiroda működését érintően úgy gondolja, hogy nem csak a városban lakók, 
hanem a környéken élők is szívesen járnak az abonyi okmányirodába. A nagyobb 
okmányirodákkal ellentétben itt lényegesen rövidebb várakozási idő után lehet ügyet 
intézni. 
 
A Jegyzői Titkársággal nagyon szoros kapcsolata van a Képviselő-testület tagjainak, 
hiszen ők azok, akik szervezik a testületi és bizottsági üléseket, akik postáznak, és 
általában ők kapják a „letolást”, ha későn megy ki az anyag. Elmondta, hogy ők csak 
azt tudják kipostázni, amit a többiek leadtak, tehát a végrehajtás végén ők viszik el a 
kellemetlen részt. 
 
A Településfejlesztési Osztály munkája a benyújtott pályázatokkal értékelhető 
leginkább. A pályázatokat külső cég írja, de a kollégáknak kell valamennyi adatot 
szolgáltatniuk a sikeres pályázathoz. A nyertes pályázatok kapcsán közreműködnek 
a szerződéskötésben, ill. kisebb pályázatok megvalósítását koordinálják. Több éve 
kéri már a Képviselő-testület a lakbérhátralékosok felszólítását, amely a tavalyi 
évben megtörtént. 
 
A 2009. évet érintően újabb kihívások állnak a Hivatal előtt. A Gazdasági Osztályon 
új gazdasági szoftver került bevezetésre, az ebből felszabaduló kapacitással 
lehetőség lesz a vagyonkataszter felülvizsgálatára, és egy aktívabb 
hátralékkezelésre. A hatósági munkát végző osztályok esetében újabb kihívás a 
hatósági eljárásokról szóló törvény októberi módosulása, amely lényegesen lerövidíti 
majd az ügyintézési határidőt. 
 
A Településfejlesztési Osztálynak a pályázatokkal kapcsolatban kell még aktívabban 
és hatékonyabban közreműködnie. 
 
Úgy gondolja, hogy van néhány olyan technikai fejlesztés, amely ugyan a 2009. évi 
költségvetésben nem szerepel, de el kell gondolkodni rajta. Az egyik a hivatali 
telefonközpont fejlesztése. Nagyon sok visszajelzést kap, hogy a kollégák nem 
veszik fel a telefont. Elmondta, hogy technikai probléma áll a háttérben, nagyon 
sokszor nem csörög ki a telefon. Úgy gondolja, hogy ezen mindenféleképpen 
változtatni kell, mert kedvezőtlen kép alakul ki a Hivatalról annak ellenére, hogy nem 
a hivatali dolgozó mulaszt. 
 
Az Okmányirodában szükségessé válik majd egy hívószámos rendszer bevezetése. 
Mind a kettő olyan fejlesztés, amely a költségvetés teljesítése függvényében lesz 
kivitelezhető, vagy jövő évre tervezhető.  
 
A Hivatal munkáját értékelve évről-évre javuló munkát és hatékonyságot tapasztal, 
de nyilvánvalóan az új kihívásoknak is meg kell felelni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy nagyon sokan megkeresik a 
Polgármesteri Hivatal munkájával kapcsolatban, mert nem tudják, hogy a hatósági 
ügyek teljes egészében jegyzői hatáskörbe tartoznak, a polgármesternek sem 
rálátása, sem beleszólási joga nincsen. Ennek ellenére az Okmányirodáról csak 
pozitív véleményt hallott, és a Gyámhivatalra sem érkezett semmiféle panasz. Az 
Okmányirodában dolgozó ügyintézők rugalmasak és gyorsak. A Gazdasági 
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Osztálynál nagyon értékelendő, hogy elkezdődött a leltározás és a selejtezés, amely 
éveken keresztül halogatódott és nem volt naprakész, valamint az adófeltárás és az 
adóbehajtással kapcsolatos teendők plusz terhet rónak az Osztályra. Plusz terhet ró 
az Osztályra az uniós és a hazai pályázatokkal kapcsolatos összes pénzügyi 
elszámolás is. A legtöbb konfliktus polgármester és jegyző között, ill. Osztály között a 
Településfejlesztési Osztály miatt van.  Nagyon kevés létszámmal, sok fiatallal, 
nagyon sok fluktuáció mellett dolgoznak, óriási az elvárás velük szemben. Javulás 
észlelhető a munkájukban, de mivel rendkívül túlterheltek, mindenképpen 
létszámfejlesztésre lesz szükség. 
 
Tudomásul kell venni, hogy két éve van a városnak a felzárkózásra, az uniós 
források lehívására. Az elmúlt évek lemaradásait vagy most hozzák be, és ebben 
partner a Hivatal, a Képviselő-testület, és a lakosság, vagy végleg lemaradunk. Az 
erőltetett ütem miatt nagyon sok az előterjesztés, de ez elsősorban az uniós és a 
hazai pályázatokkal kapcsolatos. Köszönetét fejezte ki a Hivatal valamennyi 
munkatársának. Összességében elégedett a Hivatal dolgozóival. Nagyon nehéz 
feladatot végeznek, sok a konfliktushelyzet. Pozitívumként emelhető ki a Humán 
Osztály munkájában, hogy az utóbbi időszakban a legkevesebb panasz rájuk 
érkezett a kezdeti időszakhoz képest. A kezdeti időszakban nagyon sok volt a 
határidőből való kicsúszás, az állandó konfliktushelyzet a segélyezettekkel. Jelenleg 
naprakész a papírmunkák ügyintézése. 
Megköszönte a Jegyzői Titkárság munkáját is. Rengeteg testületi ülés van, sok a 
rendes és rendkívüli ülés, amelynek azonban oka van. Ehhez rengeteg előterjesztés 
és jegyzőkönyv kell, bizottsági ülések kellenek. Mindenkinek a megértését és 
támogatását kérte a továbbiakban is. 
 
Habony István: elmondta, hogy jóleső érzéssel hallgatta mind a jegyző, mind a 
polgármester beszámolóját a Hivatal munkájával kapcsolatban. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság munkája a Humán Osztály munkájával van 
összeköttetésben. Úgy ítéli meg, hogy a Bizottság és az Osztály között példaértékű a 
munkakapcsolat. A 2006-os esztendő, és a 2007. év eleje 2009-re feledésbe merült.  
Az Osztály tökéletesen és jó előkészítések mellett végzi a munkát. A Képviselő-
testület véleménye szerint ezt pozitívan érzékeli, hiszen hónapok telnek el 
fellebbezések nélkül. Véleménye szerint Abony város rászoruló állampolgárai döntő 
többségének kellő megelégedésére végzett munkáról tudnak számot adni. 
Véleménye szerint a jegyzőnek a Hivatal irányításában nem kell dolgoznia. Feladatot 
kell kiadni, ellenőrizni kell, feltételeket kell biztosítani, és számon kell kérni. A zömmel 
közigazgatási pályájuk kezdetén járó fiatal hivatali dolgozóknak szükségük van a 
sikerélményre, a folyamatos ellenőrzésre, és a munkájuk értékelésére. Az 
állampolgárok hétköznapi gyakorlatában megfogalmazódik, hogy nem egyforma 
erősségű a Hivatal különböző osztályainak hibamentes munkavégző képessége. A 
hibák kiküszöbölése érdekében a folyamatos ellenőrzést javasolta. A hivatali 
dolgozók megfiatalítása a jelenlegi polgármester és jegyző nevéhez fűződik. Most 
jutottunk oda, hogy felállt egy hivatali csapat, amelynek munkája összességében 
elismerésre méltó. Elismeréssel kell szólni az anyag összeállításáról is, még akkor is, 
ha sok benne a statisztika. Kérte, hogy az elemző, értékelő rész a jövőben legyen 
több. 
 
Az elkövetkezendőkben azt kéri, mivel a behozni való feladatok nagyobb 
erőfeszítéseket, nagyobb áldozatokat kívánnak a Hivatal valamennyi dolgozójától, 
ezt megértéssel fogadják. A két vezető között az elkövetkezendő időkben azt kívánja, 
hogy felhőtlen legyen a munkakapcsolat, és ezért tegyen meg mindent a két első 
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számú vezető azért, hogy a város több évtizedes lemaradását hozza be. A hivatali 
apparátus fogadja el a Képviselő-testület mindazon igényét, amit egyrészt a jegyző, 
másrészt a polgármester hivatott közvetíteni a Hivatal dolgozói felé.  
 
Retkes Mária: a Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót javasolja elfogadásra. Elmondta, 
hogy képviselőként, és vállalkozóként is kapcsolata van a Hivatallal. A hivatali ügyek 
intézése kapcsán csak jó tapasztalata van, van egy-egy hiba, de azt rugalmasan, 
rövid idő alatt sikerül orvosolni. A testületi munkával kapcsolatban nem jók a 
tapasztalatai. Lassan három éve képviselő, de nagyjából az összes bizottsági ülésről 
hiányozott valamilyen előterjesztés. Azokat az előterjesztések, amelyeket a 
Gazdasági Osztály készít, egyeztetésre kerülnek vele, ellenben a 
Településfejlesztési Osztály részéről a legritkább esetben van olyan egyeztetés, 
hogy tudja azt, egyáltalán milyen napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra a 
bizottsági ülésen. A Településfejlesztési Osztály által készített előterjesztések nagy 
része nem pénzügyi jellegű, de sokszor van olyan, hogy a becsatolt ajánlatokból nem 
lehet egyértelmű következtetéseket levonni. Kérte, hogy a Településfejlesztési 
Osztály is egyeztessen a Pénzügyi Bizottsággal, mert sokszor a bizottsági ülés előtt 
még nem lehet tudni, hogy mit fognak tárgyalni. Elmondta, hogy a mai testületi ülésre 
több külsős bizottsági tag nem kapott meghívót. Kérdezte, hogy ennek mi az oka? 
 
Bánné Hornyik Mária: az Oktatási Bizottság üléseire az előkészítés nagyon 
gördülékenyen megy, nagyon sokat javult az utóbbi hónapokban. Dr. Pástét Ritával 
az Oktatási Bizottság előterjesztéseinek készítőjével mindig egyeztetésre kerülnek az 
előterjesztések személyesen, vagy e-mailben. A bizottsági ülések után, a 
jegyzőkönyvvezetővel, Darányi Erikával szokta egyeztetni a bizottsági döntéseket ill. 
határozatokat. Megköszönte a gördülékeny munkát, véleménye szerint nagyon 
pozitívan tudnak együtt dolgozni a Hivatal illetékes munkatársaival. 
 
Mészáros László: elmondta, hogy a hivatali beszámoló tárgyalása során általában 
pozitív dolgok hangzanak el, és az év során ebből mind kevesebb lesz. A Hivatal 
dolgozóitól olyan hozzáállást vár el, hogy a ha a képviselők és a lakosság pöröl is, a 
lehető legmegfelelőbben végezzék a munkájukat. 
 
Dr. Németh Mónika: Retkes Mária képviselő hozzászólására reagálva elmondta, 
hogy ebben az évben január 29-én, február 12-én, február 26-án, március 09-én, 
március 23-án, március 26-án, április 14-én, és április 30-án ülésezett a Képviselő-
testület. Ezeket az üléseket minden esetben megelőzte az öt bizottság ülése. Az 
előterjesztések kiküldésének késedelmes oka egyrészt a késedelmes 
kezdeményezés, és problémafelvetés, ill. olyan erőltetett a munkatempó, hogy 
nagyon nehéz kipostázni a megfelelően előkészített anyagokat úgy, hogy az 5 napos 
határidőket tudják tartani. A mostani testületi ülésnél az Oktatási és a Szociális 
Bizottság külsős tagjai adminisztrációs hiba miatt nem kaptak meghívót, ugyanis ők 
még a múlt héten üléseztek, és az ezen a héten küldött anyagokból ők már nem 
kaptak. Megköszönte a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójának a munkáját. 
Úgy érzi, hogy az eltelt 3 év elindított egy folyamatot, amely alapján egy ütőképes 
Polgármesteri Hivatal alakulhat ki néhány év múlva. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

125/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8-9.§-ában biztosított 
jogkörében eljárva a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

- - - 
 

7./ Napirendi pont tárgya:  A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító 
okiratainak felülvizsgálata 

 
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy 2009. május 15-ig felül kell vizsgálni a közfeladat-ellátás módját szervezeti 
szempontból. A költségvetési szerv tevékenységének jellege alapján közhatalmi 
tevékenységi vagy közszolgáltató költségvetési szervről beszélünk. A Polgármesteri 
Hivatal mint közhatalmi költségvetési szerv működik, az intézmények pedig 
közszolgáltató költségvetési szervként. Az Alapító Okiratokat ki kell egészíteni azzal, 
hogy a közszolgáltató költségvetési szervek önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervek, vagy önállóan működő költségvetési szervek.  Ha a 
gazdálkodáshoz nincsenek meg a személyi és tárgyi feltételek, akkor nem lehet 
önálló gazdálkodó egység, ilyenek az oktatási intézmények, ahol túlnyomó 
többségében csak a szakmai munka önálló. A gazdálkodási feladatok ellátása a 
Polgármesteri Hivatalban biztosított.  

 
Szabó Andrásné képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 

 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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126/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratainak 
felülvizsgálatáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényben, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényben foglaltak figyelembe véve, az önkormányzat az 
irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a közfeladat 
ellátásának módját felülvizsgálta és az alábbi döntést hozza: 
 
1. 
A) Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal tevékenység 
jellege alapján közhatalmi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
B) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
C) A Somogyi Imre Általános Iskola tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
D) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi 
költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő költségvetési szervként szükséges 
besorolni. 
 
E) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tevékenység jellege 
alapján közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
F) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tevékenység jellege 
alapján közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szüksége besorolni. 
 
G) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként kell besorolni 
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H) A Pingvines Óvoda tevékenység jellege alapján közszolgáltató 
közintézményi költségvetési szervként és a feladatellátáshoz 
gyakorolt funkciója szerint önállóan működő költségvetési szervként 
szükséges besorolni. 
 
I) A Gyöngyszemek Óvodája tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézményi költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
J) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi 
Kiállítóhely tevékenység jellege alapján közszolgáltató közintézményi 
költségvetési szervként és a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója 
szerint önállóan működő költségvetési szervként szükséges 
besorolni. 
 
K) Abony Város Sportcsarnok tevékenység jellege alapján 
közszolgáltató közintézet költségvetési szervként és a 
feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint önállóan működő 
költségvetési szervként szükséges besorolni. 
 
2. 
Fentieknek megfelelő Alapító Okirat módosítást a Képviselő-testület 
májusi ülésére elő kell készíteni. 
 
Határidő: 2009. májusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:    
Gazdasági Osztály 

 Jegyzői Titkárság 
A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Dr. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Valamennyi Intézményvezető 

 
- - - 

 
8./ Napirendi pont tárgya:  A közoktatási intézmények 2009/2010. tanév 

szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek 
biztosításának alapelveinek meghatározása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Dudinszky István képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő képviselők 
száma 14 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: előadónak felkérte Bánné Hornyik Máriát, az 
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság elnökét. 
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Bánné Hornyik Mária: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy az 
elmúlt időszakban táblázatot készítettek a fenntartói órakeret meghatározásához. A 
két nagy általános iskola évekre visszamenőleg plusz 3 %-os fenntartói órakeretet 
kap a törvényi órakereten felül. A Képviselő-testület januári ülésén úgy döntött, hogy 
a tanév zárásakor visszatér az órakeret meghatározásához. Olyan elképzelése van 
az Oktatási Bizottságnak, hogy mielőtt az órakereteket meghatároznák, állítsanak fel 
alapelveket, amely alapján az órakeret meghatározásra kerül. Az előterjesztés 
mellékleteként táblázatba foglalva látható törvényi hivatkozással, hogy mi mindenre 
szükséges órát biztosítani a fenntartó részéről az oktatási intézményekben. Ez az 
órakeret csak az alapfokú és a középfokú oktatásra vonatkozik. Ha az alapelveket 
tartalmazó táblázatokat a Képviselő-testület elfogadja, akkor ezt május közepén az 
intézményvezetőkkel történő egyeztetés követi. Az egyeztetés után készül el a 
fenntartói órakeret és a hozzá szükséges pedagógus álláshelyek meghatározása, 
amely június hónapban kerül a Képviselő-testület elé. A következő tanévtől, tehát a 
nyár folyamán az órakeret meghatározó alapelveket az intézmények alapító 
okiratában szeretnék rögzíteni, mivel csak szorgalmi időszakon kívül lehet alapító 
okiratot módosítani. A bizottsági ülésen a táblázatokat végignézték, és úgy gondolja, 
hogy elfogadható és áttekinthető. Az Oktatási Bizottság a határozati javaslatot 
javasolta elfogadásra. 
 
Retkes Mária: felhívta az Oktatási Bizottság figyelmét, hogy januárban az órakeret 
tárgyalásakor hozott a Képviselő-testület egy olyan határozatot, hogy mielőtt a 
2009/2010. tanév órakeretét meghatározzák, egy ellenőrzést fognak végezni a 103 
%-os órakeret felhasználásával kapcsolatban. Ebben az ellenőrzésben a Pénzügyi 
Bizottság is szeretne részt venni. Kérte Bánné Hornyik Máriát, hogy az ellenőrzés 
kezdetéről tájékoztassa a Pénzügyi Bizottságot. 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen dr. Soós Ferenc igazgató úr is jelen volt, és elmondta, 
hogy az egyéni foglalkoztatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás a túlórából kerül 
biztosításra. Arra jutottak, hogy ha kiderül hány fő igényli az egyéni foglalkoztatást, 
akkor felülvizsgálatra kerül, hogy túlórával vagy plusz létszámmal oldják-e meg a 
feladatellátást. 
 
Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezetőtől azt a tájékoztatást kapta a Pénzügyi 
Bizottság, hogy a törvényben előírt minimum alapján kerültek összeállításra a 
szükséges óraszámok, tehát ebből lefaragni már nem lehet. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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127/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A közoktatási intézmények 2009/2010. tanév szakmai feladatellátásához 
szükséges órakeretek biztosításának alapelveinek meghatározásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 1./ 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatási intézmények 
szakmai feladatellátására biztosított órakeretek meghatározásának alapelveit a 
2009/2010. tanévre vonatkozóan az 1. és 2. számú mellékletek szerint hagyja 
jóvá.  
 
2./ 
A meghatározott alapelvek alapján a közoktatási intézmények vezetőivel 
egyeztetést folytat a fenntartó május hónapban, mely egyeztetési eljárás 
eredményének figyelembevételével a 8/2009. (I.29.) és 9/2009. (I.29.) számú 
képviselő-testületi határozatokkal jóváhagyott fenntartói órakeret és pedagógus 
álláshelyek száma felülvizsgálatra kerül. 
 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
Jegyzői Titkárság 
Közoktatási Intézmények 
Határozatról értesülnek:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző  
Valamennyi Osztályvezető 
Közoktatási Intézmények vezetői 

 
A 127/2009. (IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 
A fenntartó által biztosított órakeretek tervezett alapelvei az alapfokú oktatási 
intézményekben a 2009/2010. tanévre vonatkozóan (Gyulai Gaál Miklós Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Somogyi Imre Általános Iskola; 
Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Módszertani Intézmény; Bihari 
János Zeneiskola) 

 
 

Megnevezés Mérték Megjegyzések 

Kötelező tanítási órák a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kt.) 52. § (3) 
bekezdés szerint 

  

Nem kötelező tanítási 
órák 

Kt. 52. § (7) bekezdés 
szerint 

 

Egyéni foglalkozás, 
felzárkóztatás, 

Kt. 52. § (11) bek. c.) pontja, 
és a 129. § (10) bek. szerint 

túlórakeret biztosításával 
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tehetséggondozás a kötelező órák 11 %-a 

Habilitációs, rehabilitációs 
órák  

Kt. 52. § (6) bek. túlórakeret biztosításával 

Napközi, tanulószoba Kt. 53. § (4) bek. szerint  

Alapfokú  
művészetoktatás 

Kt. 52. § (3) bek.;  53. § (5) 
bek. ; 52. § (11) bek. a.) 
pont szerint 

Az alapfokú művészetoktatás 
követelményeit meghatározza a 27/1998. 
(VI.10.) Korm. rendelet. 
A művészetoktatás esetében az előképző, 
alapfok és továbbképző évfolyamokon a 
tanulók főtárgy, kötelező tárgy, kötelezően 
választható tárgy és választható tárgy 
alapján meghatározott óraterv szerint 
tanulnak.  

Osztályfőnöki és 
munkaközösség-vezetői 
órakedvezmény 

tényleges a Kt. szerint (1. 
sz. mell. 3. rész II/7. pont): 1 
óra/fő 

 

 
Egyéb órakedvezmények 

- igazgató: 18 óra 
- igazgatóh: 14 óra/fő 

- szakszervezet:      
a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. (továbbiakban: 
Kjt.) 11. § (2) bek. szerint, a 
Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. tv. 
(továbbiakban: Mt.) 25. (2) 
bek. figyelembevételével 
 
 
 
 
 
- közalkalmazotti tanács: 
  Kjt. szerint, Mt. 62. § (2) 
bek. alapján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- gyermek- és ifjúságvéd.    
  feladatok: a hátrányos  
  helyzetű tanulók     
  arányában biztosított    
  óraszám, a Kt. 1. sz. 
melléklet 3. rész II./8. pont 
alapján 

- a Kt. alapján   
    kötelező  
 
 
Mt. 25. § (2) bek. szerint a munkaidő-
kedvezmény minden három, a 
munkáltatóval munkaviszonyban álló 
szakszervezeti tag után 2 óra/hó; amely 
rendelkezést a Kjt. alapján azzal az 
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
munkaidő-kedvezmény összevonható a 
munkáltatónál meglévő szakszervezeti 
taglétszám alapján; az összevont 
munkaidő-kedvezmény nem haladhatja 
meg a tisztségviselő havi munkaidejének 
50 %-át 
 
az üzemi tanács tagját havi munkaideje 10 
%-ának, az elnökét a havi munkaideje 15 
%-ának megfelelő munkaidő-kedvezmény 
illeti meg 
 
Amennyiben az üzemi tanács tagja egyben  
 
 
 
 
 
 
szakszervezeti tisztségviselő is, akkor 
mindkét tisztségéből adódóan megilleti a 
munkavállalót a munkaidő-kedvezmény. 
 
 
a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátásához három halmozottan 
hátrányos tanulónként heti egy óra 
időkeretet biztosítani kell, kivéve, a 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
foglalkoztatása esetén 

 
SNI, BTM-es és 
magántanulók óraszáma 

 
Kt. 52. § (13) bek. és 120. 

§ (1) bek. szerint: 
  

 
A Kt. 120. §-ának (1) bekezdése alapján, 
vagy súlyos betegsége miatt 
magántanulóként tanulmányokat folytatók 
egyéni foglalkozás keretében történő 
felkészítésére az iskolának tanulónként a 
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kötelező és a nem kötelező tanórai 
foglalkozás megszervezésére 
rendelkezésre álló órakereten felül - 
átlag - heti tíz óra áll a rendelkezésre. Az 
időkeret az egyes hetek és tanulók között 
átcsoportosítható. 
Kt. 120. § (1) bek. 
 Ha a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve 
a beilleszkedési, tanulási nehézséggel, 
magatartási rendellenességgel küzdő 
tanuló szakértői vélemény alapján 

- tanulmányait magántanulóként folytatja, 
illetve 

- a szülő otthoni ellátás keretében tesz 
eleget a fejlesztő felkészítésben való 
részvételi kötelezettségének, 
az önkormányzati feladatellátás keretében, 
a szakértői véleményben megjelölt 
szakember biztosításáról - külön 
jogszabályban meghatározottak szerint - az 
iskolának, a fejlesztő felkészítést nyújtó, 
illetve a szakértői véleményt készítő 
intézménynek kell gondoskodnia. 
 

 
Könyvtári feladatok 

 
Kt. szerint 

az összes kötelező tanórai foglalkozás 5 %-
ának megfelelő, egy tanítási évre 
kiszámított időkeret áll rendelkezésre a 
könyvtári feladatok ellátásához; 200 
tanulóig heti 5 óra, 200 tanuló felett heti 10 
óra biztosítása kötelező, a kötelező óra 
terhére 



 

 

A 127/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete 

 
A fenntartó által biztosított órakeretek 2009/2010. tanévben tervezett alapelvei  

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskolában 
 

Megnevezés Mérték Megjegyzések 

Kötelező tanítási órák a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény (továbbiakban: 
Kt.) 52. § (3) bekezdés szerint 

  

Nem kötelező tanítási órák Kt. 52. § (7) bekezdés szerint  

Egyéni foglalkozás, 
felzárkóztatás, 
tehetséggondozás 

Kt. 52. § (11) bek. c.) pontja, 
és a 129. § (10) bek. szerint a 
kötelező órák 11 %-a 

túlórakeret biztosításával 

Osztályfőnöki és 
munkaközösség-vezetői 
órakedvezmény 

tényleges a Kt. szerint (1. sz. 
mell. 3. rész II/7. pont): 1 
óra/fő 

 

Egyéb órakedvezmények - igazgató: 18 óra 
- igazgatóh: 14 óra/fő 

- szakszervezet:      
a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. (továbbiakban: Kjt.) 
11. § (2) bek. szerint, a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. 
évi XXII. tv. (továbbiakban: 
Mt.) 25. (2) bek. 
figyelembevételével 
 
 
 
 
- közalkalmazotti tanács: 
  Kjt. szerint, Mt. 62. § (2) bek. 
alapján 
 
 
 
 
 
 
- gyermek- és ifjúságvéd.    
  feladatok: a hátrányos  
  helyzetű tanulók     
  arányában biztosított    
  óraszám, a Kt. 1. sz. 
melléklet 3. rész II./8. pont 
alapján 

- a Kt. alapján   
    kötelező  
 
Mt. 25. § (2) bek. szerint a munkaidő-
kedvezmény minden három, a 
munkáltatóval munkaviszonyban álló 
szakszervezeti tag után 2 óra/hó; 
amely rendelkezést a Kjt. alapján 
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a munkaidő-kedvezmény 
összevonható a munkáltatónál 
meglévő szakszervezeti taglétszám 
alapján; az összevont munkaidő-
kedvezmény nem haladhatja meg a 
tisztségviselő havi munkaidejének 50 
%-át 
Az üzemi tanács tagját havi 
munkaideje 10 %-ának, az elnökét a 
havi munkaideje 15 %-ának megfelelő 
munkaidő-kedvezmény illeti meg 
Amennyiben az üzemi tanács tagja 
egyben szakszervezeti tisztségviselő 
is, akkor mindkét tisztségéből 
adódóan megilleti a munkavállalót a 
munkaidő-kedvezmény. 
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok 
ellátásához három halmozottan 
hátrányos tanulónként heti egy óra 
időkeretet biztosítani kell, kivéve, a 
gyermek és ifjúságvédelmi felelős 
foglalkoztatása esetén. 

Könyvtári feladatok Kt. szerint az összes kötelező tanórai foglalkozás 
5 %-ának megfelelő, egy tanítási évre 
kiszámított időkeret áll rendelkezésre 
a könyvtári feladatok ellátásához; 200 
tanulóig heti 5 óra, 200 tanuló felett 
heti 10 óra biztosítása kötelező, a 
kötelező óra terhére 
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 A nevelési-oktatási intézmények óraszámszükséglete a közoktatási törvény 
szerinti kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokra szükséges órákból, 
valamint az egyéni foglalkozásokra és egyéb kötelező, illetve fenntartói 
többletfeladatként vállalt tevékenységek ellátására szükséges órákból tevődik 
össze, továbbá általános iskolák esetén a napközis és tanulószobai 
foglalkozásokra és az alapfokú művészetoktatás óraszámaira, szakképző 
iskolák esetén pedig az intézményekben folyó elméleti és gyakorlati képzés 
jogszabály szerint meghatározott óraszámaira szolgáló órák számának 
összegéből áll. 
A tanulócsoportok, a napközis csoportok óraszámai a közoktatásról szóló 
törvény 52.- 53. §-ai alapján kerülnek meghatározásra.  

 

 Az egyéni foglalkozásokra szükséges - közoktatási törvény szerinti – órakeret 
a kötelező óraszám 10%-áról 11%-ára nő a következő tanévben. 

 

 Az intézményi órakeretekbe tartoznak a tankötelezettség magántanulói 
státuszban történő ellátásához szükséges óraszámok, valamint a sajátos 
nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarokkal 
küzdő (BTM-es) tanulók egyéni fejlesztését szolgáló órák, amelyeket az 
önkormányzat a szakértői véleménnyel és egyéni fejlesztési tervvel 
rendelkező tanulók ellátására biztosít a törvény szerint meghatározott 
mértékben. 

 

 Az intézményi órakeretekbe beépülnek a ténylegesen kiadott 
órakedvezmények is. Az intézmények vezetői, a szakszervezet és a 
közoktatási tanács tagjai órakedvezményének biztosításánál a törvényi előírás 
az irányadó.  

 

 A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, a tanulók életkorától is függő 
problémakezelés miatt, eltérő módon célszerű megszervezni az alapfokú és a 
középfokú intézményekben. A feladat nagyságrendje függ a hátrányos 
helyzetű tanulók arányától is, valamint a feladatellátásban fennálló 
együttműködés lehetőségétől. 
 

A 2009/2010. tanévi alapelvek tervezésekor, az alapfokú nevelési-oktatási 
intézményekben figyelembe kell venni a 2008/2009. tanévi kimenő 8. osztályok és a 
2009/2010. tanévben induló bejövő 1. osztályok számát, illetve a napközis csoportok 
változását. 
Az általános iskolai beíratások megtörténtek, a 2009/2010. tanévben tervezett 
osztályok száma az intézményvezetőkkel lefolytatásra kerülő egyeztetési eljárás 
során kerül meghatározásra.  
 
A tanulócsoportok számának végleges kialakítása során, az alapelvek szerint 
meghatározott órakeret figyelembevételével a jelenlegi pedagógus álláshelyek 
száma változhat. 
 
A fenntartó által meghatározott órakeret és pedagógus álláshelyek az alapító 
okiratban feltüntetésre kerülnek. Az intézmények alapító okiratainak módosítására a 
szorgalmi időszakot követően kerül sor. 
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Az óraszámszükséglet tervezése a 127/2009. (IV.30.) sz. képviselő-testületi 
határozat mellékletét képező alapelveknek megfelelően történik, az alábbiak 

szerint: 

 

11..  KKÖÖZZOOKKTTAATTÁÁSSII  TTÖÖRRVVÉÉNNYY..  5522..  ÉÉSS  5533..  §§--AA  

  

--  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  ÓÓRRAA  

--  NNEEMM  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ  ÓÓRRAA  

--  EEGGYYÉÉNNII  FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSS  ––  1111  %%  

  

  

Évfolyam 

Kötelező 
tanórai 

foglalkozás 
Kt. 52. § (3) 

Nem 
kötelező 
tanórai 

foglalkozás 
Kt. 52. § (7) 

Egyéni 
foglalkozás 

Kt. 52. § 
(11)                

(11%) 

Összesen 

1. évfolyam 20 2 2,2 24,2 

2. évfolyam 20 2 2,2 24,2 

3. évfolyam 20 2 2,2 24,2 

4. évfolyam 22,5 2,25 2,5 27,25 

5. évfolyam 22,5 5,625 2,5 30,6 

6. évfolyam 22,5 5,625 2,5 30,6 

7. évfolyam 25 7,5 2,8 35,3 

8. évfolyam 25 7,5 2,8 35,3 

Mindösszesen 177,5 34,5 19,7 231,7 

  

  

--  NNAAPPKKÖÖZZII,,  TTAANNUULLÓÓSSZZOOBBAA,,  

--  AALLAAPPFFOOKKÚÚ  MMŰŰVVÉÉSSZZEETTOOKKTTAATTÁÁSS    

  

22..  ÓÓRRAAKKEEDDVVEEZZMMÉÉNNYYEEKK    

--  IIGGAAZZGGAATTÓÓ  

--  IIGGAAZZGGAATTÓÓHHEELLYYEETTTTEESS((EEKK))  

--  OOSSZZTTÁÁLLYYFFŐŐNNÖÖKKÖÖKK    

--  MMUUNNKKAAKKÖÖZZÖÖSSSSÉÉGGVVEEZZEETTŐŐKK  

--  KKÖÖZZAALLKKAALLMMAAZZOOTTTTII  TTAANNÁÁCCSS  

--  SSZZAAKKSSZZEERRVVEEZZEETT  

--  GGYYEERRMMEEKK--  ÉÉSS  IIFFJJÚÚSSÁÁGGVVÉÉDDEELLMMII  FFEELLEELLŐŐSS  1100  ÓÓRRAA  

  

33..  MMAAGGÁÁNNTTAANNUULLÓÓ  ––  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTII  SSZZÁÁMM  

  

44..  SSAAJJÁÁTTOOSS  NNEEVVEELLÉÉSSII  IIGGÉÉNNYYŰŰ  TTAANNUULLÓÓKK  EELLLLÁÁTTÁÁSSÁÁHHOOZZ  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEESS  ÓÓRRAASSZZÁÁMM    

  

55..  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRROOSSII  FFEELLAADDAATTOOKK  KKTT..  SSZZEERRIINNTT  
 

- - - 
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9./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési 
Tervének módosítása 

    
  Napirendi pont előadója: Dr. Németh Mónika Jegyző 
 
Dr. Németh Mónika: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A Képviselő-testület 
novemberben jóváhagyta az ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzést végző cég 
megkereste, és tájékoztatta arról, hogy mivel ezt a feladatot kistérségben látják el, az 
előzetes számoktól eltérően kevesebb óra és normatíva fog jutni Abonyra, ezért 
átdolgozásra került az ellenőrzési napok száma. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzési 
tervet a Képviselő-testület hagyta jóvá, ezért szükséges a Képviselő-testület 
jóváhagyása a módosításhoz. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy vagy hozzáteszik a 263 ezer Ft-ot az ellenőrzéshez 
vagy valamilyen módon csökkenteni kell az ellenőrzésre szánt időt. A Pénzügyi 
Bizottság megkérdőjelezte, hogy a közbeszerzéseket ellenőrizni kell-e, mivel 
közbeszerzési tanácsadó végzi a feladatot, ezért szerették volna ezt átcsoportosítani, 
de azt a választ kapták, hogy szükség van rá. A 263 ezer Ft-ot nem javasolták 
kifizetni. A Pénzügyi Bizottság azt a kiegészítő javaslatot tette, hogy ha szükséges az 
ABOKOM júliusi beszámolási és gazdálkodási ellenőrzéséhez, akkor a tartalékidőből 
lehessen oda átcsoportosítani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy az ABOKOM ellenőrzésénél 14 nap 
szerepel, és a tartaléknapokból is lehet átcsoportosítani. Javasolta, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően fogadják el az ellenőrzési terv módosítását. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett – 1 fő nem szavazott - az előterjesztést ill. a határozati 
javaslatot egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

128/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat 2009. évi Ellenőrzési Tervének 
módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § alapján, valamint 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120-121/A. § 
értelmében, figyelembe véve a költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) sz. Kormányrendeletben 
foglaltakat, az alábbi határozatot hozta: 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 348/2008. (X.30.) 
számú határozatával jóváhagyott 2009. évi Ellenőrzési Tervét a 
határozat melléklete szerint módosítja. 
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Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
A határozat végrehajtásában közreműködik:  
Vincent Auditor Kft. 
A határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi osztályvezető 
Vincent Auditor Kft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

128/2009. (IV.30.) SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETE 
 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
2009. ÉVES  

MÓDOSÍTOTT ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 
 

Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők  

Az ellenőrzés típusa  Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 
Gyulai Gaál 
Általános Iskola, 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
 
Somogyi Imre 
Általános Iskola  
 

 
 
 
 

Célja: 
A személyi juttatások 
előirányzatával való gazdálkodás 
ellenőrzése, túlórák, 
helyettesítések elszámolásának 
indokoltsága és megfelelősége a 
jogszabályi előírásoknak 
 
Tárgya: 
A létszám és bérgazdálkodás, 
túlórák és helyettesítések  
 
Időszak: 
2008/2009. tanév, II. félév  
 

 
 
Erőforrás-gazdálkodás 
szabálytalanságában rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 
Pénzügyi-
szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
 
 

 
 
2009. április 

 
 
20 belső ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők  

Az ellenőrzés típusa  Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

Valamennyi 
Általános Iskola és 
két Óvoda 
 
- Gyöngyszemek 
Óvodája 
 
- Pingvines Óvoda 
 
 
- Gyulai Gaál 
Általános Iskola, 
Alapfokú 
Művészetoktatási 
Intézmény 
 
- Somogyi Imre 
Általános Iskola  
 
- Montágh Imre 
Általános Iskola, 
Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai 
Módszertani 
Intézmény 

 
 
Célja: 
annak megállapítása, hogy az 
étkezési térítési díjak 
megállapítása, beszedése, 
nyilvántartása, elszámolása a 
jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, szabályosan 
történik-e 
 
Tárgya: 
étkezési térítési díjak, étkezési 
nyilvántartások 
 
Időszak: 
2009. 

 
 
Szabálytalan elszámolásokban, 
nyilvántartásokban rejlő 
kockázatok 

 
 
Típusa: 
Pénzügyi 
ellenőrzés 
 
 
 

 
 
2009. május 

 
 

12 revizori nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó  
stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 
 tényezők  

Az ellenőrzés típusa  Az ellenőrzés 
ütemezése  

Erőforrás 
szükségletek  

 
 
Önkormányzati 
tulajdonú ABOKOM 
Kft. 
 
 
 
 
 

Célja: annak megállapítása,hogy 
 - az intézmény szabályozottsága 

és gazdálkodása megfelel-e a 

vonatkozó törvényi előírásoknak 

és az Alapító által kitűzött 

céloknak 

   
Tárgya: 
Működés, gazdálkodás, 
beszámolás szabályozottsága  
 
Ellenőrzött időszak: 
2008. év 

 
 
A gazdálkodás esetleges nem 
szabályszerűségében rejlő 
kockázatok 
 
 
 

 
Típusa: 
Rendszer 
ellenőrzés 
 
 
 

 
2009. július 

 
14 belső ellenőri nap 
 

  
Tárgy: előre nem látható 
feladatokra tartalék idő 
 
 

   Tartalékidő: 
 
13 revizori nap 

Dátum: 2009. április 30. 
 
Készítette:  Jóváhagyta: 
_____________________________ ________________________ 
   belső ellenőrzési vezető           szervezet vezetője 



 

 

10./ Napirendi pont tárgya:  A 475/2007. (XII. 17.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított 409/2007. (XI. 29.) sz. 
határozat kiegészítése 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy változott a napirend címe. A napirend 
címe helyesen: A 475/2007. (XII. 17.) sz. képviselő-testületi határozattal módosított 
409/2007. (XI. 29.) sz. határozat kiegészítése. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy amikor a Víziközműveket Működtető Intézményt 
összevonták az ABOKOM Kft-vel, akkor voltak függőben lévő követelések, amelyek 
az átadáskor úgy kerültek megnevezésre, hogy üzemeltetésre került átadásra a 
vagyon. A 2008. évi könyvvizsgálat során kérte a könyvvizsgáló, hogy az átadás-
átvételnél szereplő kötelezettségek és követelések véglegesen kerüljenek átadásra 
az ABOKOM Kft-hez. Ennek megfelelően az átadott követelés 37.911.865 Ft, 
amelyből 25.422.263 Ft a TK-Víz követelése, amelyet ki kellett vezetni a könyvekből, 
mert behajthatatlannak minősül. Szerepelt még az átadott követések között 
21.476.281 Ft, amelyet az ABOKOM fizetett ki. Az átadott követelések és 
kötelezettségek egyértelműen átkerülnének az ABOKOM Nonprofit Kft. állományába, 
és az Önkormányzattól kivezetésre kerülnének. A 2007. december havi csatorna- és 
vízdíj a Víziközmű teljesítése volt, ennek a díját 2008 januárjában lehetett csak 
kiszámlázni, ezért az ABOKOM-hoz kerültek befizetésre. Kérte a könyvvizsgáló, 
hogy jelentse ki a Képviselő-testület, hogy hozzájárul ahhoz, hogy ez az ABOKOM 
Nonprofit Kft-nél kerüljön lekönyvelésre. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot, és javasolja az egyeztetések után elfogadásra a határozati 
javaslatot. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.  A 
határozati javaslatban a követelés összege pontosan 37.912.865 Ft. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott módosítással együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott 
módosítással együtt egyhangúlag elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

129/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A 475/2007. (XII. 17.) számú képviselő-testületi határozattal 
módosított 409/2007. (XI. 29.) sz. határozat kiegészítéséről 
 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv, valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 13. §-
ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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A Képviselő-testület a 475/2007. (XII.17.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított 409/2007. (XI. 29.) sz. határozat 10. C. pontját az 
alábbi 2 mondattal egészíti ki: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a 2007. december hónapra kiszámlázott víz és csatornadíjakat az 
Abokom Nonprofit Kft beszedje és elszámolja, valamint az 
Abokom Nonprofit Kft-nek üzemeltetésre átadott 21.476.281 Ft 
értékű kötelezettség, valamint a 37.912.865 Ft összegű követelés 
(ebből behajthatatlan TK-Víz követelés 25.422.263 Ft) állomány 
az Abokom Nonprofit Kft részére véglegesen átadja. 

 
2. A javaslat végrehajtása után a felek egymással szemben a 

Víziközműveket Működtető Intézmény megszűnésével 
kapcsolatban pénzügyi követeléssel nem rendelkeznek. 

 
Határidő: 2009. május 07. 
Végrehajtásért felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
2. Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
3. Dr. Németh Mónika jegyző 
4. Urbán Ildikó aljegyző 
5. Valamennyi Osztályvezető 
6. Abokom Nonprofit Kft. 

 
- - - 

 
11./ Napirendi pont tárgya:  Részvételi szándék a KÖZOP keretében 

megvalósuló elővárosi vasútvonalak megállóhelyei 
megközelítésének fejlesztésében a P+R parkoló II. 
ütemének megvalósulása érdekében 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. A héten 
megérkezett a tájékoztatás, hogy a P+R II. üteme forráshiány miatt elutasításra 
került, ugyanakkor a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megkereséssel élt Abony 
Város Önkormányzata felé, hogy önerő biztosítása nélkül a Közlekedési Operatív 
Program keretén belül 2011-ben megvalósítják 130 vasútállomás mellett a P+R 
parkoló kialakítását. Ez a pályázat részben már nyert, a 60 férőhelyes kerékpártároló 
és a 46 férőhelyes gépkocsi-tároló kialakításával. A II. ütemben szerepel a 
buszforduló, a buszmegálló ill. a buszsáv; ennek a megvalósításához kellene társulni 
a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt-hez és a a Budapest Közlekedésszervező Kht-
hoz. A projekt befogadásának feltétele, hogy a terveket átadják a cégnek és az 
üzemeltetési költségeket Abony városának 10 évig kell vállalnia. 
 
Habony István: tehát az I. ütem megvalósulhat, és utána kezdődhet a II. ütem. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy ha befogadják az Önkormányzatot a 
társulásba. A tervezési szakaszon már túl van a társulás, de Abony Városa már 
rendelkezik engedélyes tervekkel. Zakar László szóban nyilatkozta, hogy lemond a 
tervek szerzői jogáról, azok átadhatók. Amennyiben az Önkormányzat vállalja, hogy 
10 évig vállalja az üzemeltetést, akkor nagy valószínűséggel tudnak kapcsolatot 
létesíteni. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

130/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Részvételi szándék a KÖZOP keretében megvalósuló elővárosi 
vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztésében a P+R 
parkoló II. ütemének megvalósulása érdekében 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzata szándékát fejezi ki, hogy csatlakozni 
kíván a NIF Zrt. és BKSZ Kht. által a KÖZOP keretében 
benyújtásra kerülő pályázathoz, melynek során az elővárosi 
vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése, a 
ráhordás feltételeinek javítása érdekében megvalósul a P+R 
parkoló II. üteme. 

 
2. Abony Város Önkormányzata a rendelkezésére álló 

tervdokumentációt a NIF Zrt. részére átadja. 
 

3. Abony Város Önkormányzata vállalja, hogy a pályázat keretében 
megvalósuló beruházás fenntartási költségeit 10 évre vállalja. 

 
4. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

 
- - - 
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12./ Napirendi pont tárgya:  Részvételi szándék a KMOP-2009-2.1.2 - 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázaton 
való indulásról 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy egy új pályázati lehetőségről van szó. Előzménye az, hogy a Duna-Tisza-közi 
kerékpárút tervezése már 2003-ban elkezdődött. Abony városban a belterületi 
hálózat építésének egy szakasza lett megtervezve, a Szelei úttal párhuzamosan a 
központig, valamint a központtól a Nagykőrösi úttal párhuzamosan végig a Mátyás 
király útig. Ez egy 3 km-t meghaladó kerékpárút és gyalogút. Azzal kell számolni, 
hogy a megkezdődött Szelei út korszerűsítésével sokkal nagyobb forgalom lesz 
Újszilvás, Tápiószele felé. A közlekedés biztonságosabbá tételéhez a városnak 
alapvető érdeke, hogy a kistemetőtől a központig, az óvoda és az iskola a gyerekek 
számára gyalogosan és kerékpárral biztonságosan megközelíthető legyen. 
A tervek úgy készültek a Nagykőrösi útra 2003-ban, hogy túlnyomórészt aszfalttal 
burkolt kerékpárút és gyalogosjárda legyen, a szélessége együttesen 2,9 méter 
széles. A központi részen viszont viacolor burkolattal került tervezésre. A 
folyamatban lévő kerékpárutas pályázatnál a pályázati feltételek között a bizottságok 
sokallták a 30 millió Ft/km fajlagos költséget. Véleménye szerint az előterjesztésben 
szereplő fajlagos költség reális költség. A pályázatot 80 %-ban támogatja a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség, tehát 20 % önerőt igényel. Javasolta, hogy a 2003-ban 
elkészült terveket aktualizáltassák a tervezővel. Ismertette a határozati javaslatban 
foglaltakta. Az önerőt a kötvény terhére lehet majd biztosítani, azonban a pontos 
költségvetés ismeretében lehet majd dönteni az önerő mértékéről. A pályázat 
beadási határideje 2009. június 8-a. A Tandem Kft-hez módosított szerződés-
tervezet került kiosztásra. 
 
Pető Istvánné: az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztést megismerte 
és a csatolt szerződéseket elfogadásra javasolta. A pályázat megírásával 
kapcsolatos szerződés 14. pontját kérte javítani a következők szerint: 14. pont: 
„Megbízó hozzájárul” 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. pontját elfogadta. 
 
A határozati javaslat 2. pontja a Pénzügyi Bizottság javaslatára a következőre 
változik: 
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A képviselő-testület megbízza a Tandem Kft-t a tervek aktualizálására és 
költségvetés készítésére. A megbízási díj összegét, azaz 2.120.000,-Ft + ÁFA-t a 
költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele terhére 
biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 2. pontját elfogadta. 
 
A határozati javaslat 3. pontja a Pénzügyi Bizottság javaslatára a következőre 
változik: 
 

A képviselő-testület megbízza a PA-KU Consulting Bt-t a pályázat elkészítésével. 
A megbízási díj összegét, azaz 320.000,-Ft + ÁFA-t a költségvetés SZJA 
jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele terhére biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 3. pontját elfogadta. 
 
Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és a Vállalkozási Szerződést támogatta, az alábbi módosítással: 

 
14. pont: „Megbízó hozzájárul” 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság módosító javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát 
elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot az elhangzott 
módosításokkal együtt elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

131/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a KMOP-2009-2.1.2 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázaton való 
induláson történő részvételi szándékról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 



- 45 - 

 

 

1. Abony Város Önkormányzata szándékát fejezi ki, hogy indulni kíván a 
KMOP-2009-2.1.2 - Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című 
pályázaton, melynek keretében a Kossuth tér Szondi utca valamint a 
Ceglédi út és Mátyás király utca közötti kerékpárutakat kívánja 
megvalósítani. 

2. A képviselő-testület megbízza a Tandem Kft-t a tervek aktualizálására 
és költségvetés készítésére. A megbízási díj összegét, azaz 2.120.000,-
Ft + ÁFA-t a költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból adódó 
többletbevétele terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület megbízza a PA-KU Consulting Bt-t a pályázat 
elkészítésével. A megbízási díj összegét, azaz 320.000,-Ft + ÁFA-t a 
költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele 
terhére biztosítja. 

4. A képviselő-testület a költségvetés ismeretében dönt az önerő 
mértékéről. 

5. A képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert az előterjesztés mellékletét képező megbízási 
szerződések aláírására. 

 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Tandem Kft. 
Pa-Ku Consulting Bt. 

 
131/2009. (IV.30) sz. képviselő testületi határozatának 1. számú melléklete 

 
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint 
Megbízó, 
 
másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. (2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3.) képviseli: 
Palotai Sándor adószáma: 22317957-2-13 cégjegyzék száma: 13-06-057849 a 
továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMOP-2009.-2.1.2 pályázati kiírás 

alapján „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” pályázati kiírás alapján. 
  

Megbízott a pályázathoz csatolandó alábbi mellékletek elkészítését is vállalja. 



- 46 - 

 

 

- átnézeti helyszínrajz (amennyiben az engedélyes tervdokumentáció nem 
tartalmazza); 

- a Helyzetértékeléshez kapcsolódóan a Problématérkép és 
Gépjárműforgalom nagyságát bemutató térkép; 

- forgalomvonzó létesítmények ponttérképe és hálózati terv; 
- baleseti ponttérkép; 
- kerékpárforgalmi hálózatterv és kapcsolódó tanulmányterv; 
- tevékenységi ütemterv. 
 

A pályázaton való részvételre a 131/2009.(IV.30.) sz. képviselő-testületi 
határozat ad felhatalmazást. 

 
2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati 
kiírás szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség 
nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének 
szerződésszerűen nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, 
anyagokat, adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A 
megkeresésben a teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell 
kitűzni. Az információk, dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, 
pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

 Mátyus Zoltánné 

 Fiala Károly 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó: 

 Palotai Sándor 

 
5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni 

elvárásait, az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre 
adott hibás adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A 
megbízó által késve, határidőn túl megadott információk miatti következmény 
a Megbízó felelőssége. 

 
6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást 

követően a Megbízó részére köteles átadni. 
 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat 
késedelmes benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből 
eredő hibákért, illetve az adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes 
előterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes benyújtásért. 
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8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a 
pályázat eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a 
Megbízottal szemben követelést érvényesítsen. 

 
9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban körülírt, Megbízottat terhelő okból kerül 

elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 
összegéig terjedő kárát megtéríteni, de legalább a megbízási díj 1 %-ig terjedő 
kötbért, vagy kártérítést fizetni. 

 
10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül 

sor, a Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással 
összefüggésben felmerült, igazolható költségeit megtéríteni. 

 
11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 320.000,- 

Ft + ÁFA  egyszeri díj illeti meg.  
 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli 
befogadás visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését 
követően a Megbízott által kiállított számla ellenében fizeti meg a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 
13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, 

értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy 
faxon történő értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik 
egymással. 

 
14. A Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott – Megbízó neve és a pályázat 

megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 
eredményre. 

 
15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó 

pályázatok feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel.   
 
 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdéseken a Ptk. rendelkezései az 
irányadók. Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának 
megértése után, mint akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 
írták alá. 

 
A b o n y, 2009. május 5. 
 
 
…………………………………………. ………………………………………………… 

  Abony Város Önkormányzata  
        Megbízott Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Megbízó 
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131/2009. (IV.30) sz. képviselő testületi határozatának 2. számú melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészt, 
 
 Abony Város Önkormányzat,  
 Székhely: 2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.  

(a továbbiakban: Megrendelő) 
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Törzsszám: 15390703 
Adószám: 15390709-2-13 
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt., 
Pénzforgalmi számla száma: 11993609-06147486-10000104 
 

és másrészről a: 
 TANDEM Mérnökiroda Kft. 
 Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 12., 
 Képviseli: Pej Kálmán, ügyvezető, 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-688296, 
Adószám: 12479124-2-41, 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt., 
Pénzforgalmi számla száma: 11703006-20219066-00000000 
(továbbiakban: Vállalkozó) 
 

között, a következőkben részletezett feltételekkel az 1. és a 2. pontban megjelölt 
munkákra. 

 
 A MEGRENDELŐ törzsszáma:               390703 
 A VÁLLALKOZÓ nyilvántartási száma: 627/2009. 

 
1. A Megrendelő megbízásából a Vállalkozó elvállalja a TANDEM Mérnökiroda 

Kft. által 2003–ban 338/2003. tervszámon készített terv „Abony, Kossuth 
tér – Szondi utca és Ceglédi út – Mátyás király utca közötti kerékpárút 
és gyalogút terveinek felülvizsgálatát és aktualizálását” az 1. és 2. sz. 
melléklet szerinti műszaki tartalommal.  

 
2. A Vállalkozó vállalja a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 

meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. (KMOP-2009-2.1.2) 
pályázat beadásához a pályázati útmutatóban előírt kötelező mellékletek 
közül a szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt dokumentumok a 4. pontban 
megadott határidőn belül történő elkészítését. 

 
3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tervdokumentáció 

elkészítéséhez szükséges konzultációt és együttműködést lehetővé teszi. 
 
4.       A szerződés teljesítésének határideje: 

 A terv felülvizsgálata:   2009. június 1. 
 Pályázati műszaki anyag összeállítása: 2009. június 15.  
 Építési engedély várhatóan:  2009. november 30. 
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5. Vállalkozó a szerződés szerinti dokumentációt az alábbi példányszámban 
megküldi, vagy kézbesíti: 
Megrendelői példányszám: 4 nyomtatott pld.+ 1 CD-n az elektronikus állomány 

 Engedélyezési példányszám: 16 pld. 
 
6. Vállalkozót a tevékenységéért az 1. számú mellékletnek megfelelően az alábbi 

díjazás illeti meg: 
 Összesen a teljes tervezési díj: 2.120.000,- Ft. 
 ÁFA (20%): 424.000,- Ft. 
 Mind összesen: 2.544.000,- Ft. 

Azaz Kettőmillió-ötszáznegyvennégyezer Forint 
 

7. Vállalkozó által e szerződés keretében szolgáltatott dokumentáció saját szellemi 
terméke, és az abban közreműködőket, a vonatkozó jogszabályok értelmében, 
szerzői jogi védelem illeti meg. Vállalkozó a tervekért jog- és 
kellékszavatosságot vállal. Vállalkozó szavatolja, hogy a tervekre 
vonatkozóan nincsen 3. személynek olyan joga, amely a terv kivitelezését 
korlátozza vagy kizárja.  
 

8. A Megrendelő jogosult a tervezési munkát készítés közben is figyelemmel 
kísérni, a Vállalkozó kérésére konzultációkon, tervbírálatokon részt venni, a 
továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. A 
Megrendelő jogosult az elfogadott megoldás változtatását kérni, azonban az 
abból eredő többletmunka következményeit (tervezési díj, határidő módosulás, 
stb.) viselnie kell. Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselőjével a tervek 
véglegesítése előtt dokumentált módon egyeztetni. 

 
9. Vállalkozó a szerződés szerinti feladata ellátásához tetszőleges alvállalkozót 

vehet igénybe, amelyért teljes körű felelősséggel tartozik. 
 
10. Ha a Megrendelő a szerződéstől eláll, vagy a tervezést a Megrendelőnek 

felróható okból szüneteltetni kell, Megrendelő a Vállalkozó addigi 
tevékenységének és az ezzel kapcsolatos költségeinek ellenértékét készültségi 
fok arányában köteles megfizetni. A Vállalkozó a készültségi fok 
dokumentálására köteles. 

 
11. A Vállalkozó a teljesítést igazoló jegyzőkönyv birtokában nyújthatja be számláját. 

A számla kiegyenlítése a benyújtástól számított 30 napon belüli átutalással 
történik, a Vállalkozó 11703006-20219066 00000000 számú számlájára. Fizetési 
késedelem esetén a Vállalkozót a vonatkozó jogszabályban megállapított kamat 
illeti meg. 
Számlázási rend: 
- I. rész-számla:  

Előkészítő munkák 180.000,- Ft + 36.000,- Ft ÁFA = 216.000,- Ft 
- II. rész-számla: 

Tervezési munkák, 
dokumentált egyeztetések, 
dokumentálás 1.240.000,- Ft + 248.000,- Ft ÁFA = 1.488.000,- Ft 

- III. rész-számla: 
Pályázati anyag műszaki részének 
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elkészítése: 400.000,- Ft + 80.000,- Ft ÁFA = 480.000,- Ft 
- IV. rész-számla: 

Engedélyeztetés: 300.000,- Ft + 60.000,- Ft = 360.000,- Ft 
 

12. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés szerinti munkák pénzügyi 
fedezete rendelkezésre áll. 

13. Képviselők: 

 A Megrendelő képviselője:  

Romhányiné dr. Balogh Edit, Tel.: 06-30/427-74-84, 06-53/562-120 
A Vállalkozó felelős tervezője: 

Pej Kálmán, Tel.: 368-8343, fax. 453-2449 

A megnevezett felelős tervező személyétől eltérni a Megbízó írásbeli 
engedélyével lehetséges. 

 

14. Jelen szerződés módosítása csak írásban, cégszerű formában érvényes. 
 

15. A Vállalkozási Szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép életbe. 
 
16. Jelen szerződés módosítása csak írásban, cégszerű formában érvényes. 
 
17. A Vállalkozónak felróható ok miatt késedelmes tervszállítása esetén a késedelmi 

kötbér összege a bruttó szerződéses ár 0,2 %-a naponta, de legfeljebb a bruttó 
szerződéses ár 20 %-a. 

18. Különleges kikötések: 

a. A tervezési díj nem tartalmazza az építési engedélyezési eljárás díját, 
továbbá a közmű és közútkezelői adat és jóváhagyási stb. 
költségeket. 

b. A Vállalkozó feladata a terv engedélyeztetési eljárásához szükséges 
valamennyi tevékenység ellátása (egyeztetések, hozzájárulások 
beszerzése). 

 
19. Jelen szerződés 4 számozott oldalból áll, 4 példányban készült, amelyet 

szerződő felek mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírnak. 
 

20. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják 
rendezni erre az esetre a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
21. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 131/2009. 

(IV. 30.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Kelt: Budapest, 2009. április 27. 
____________________  ____________________ 

VÁLLALKOZÓ  MEGRENDELŐ 

Pej Kálmán 
ügyvezető 

 
Romhányiné dr. Balogh 

Edit  
polgármester 



- 51 - 

 

 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Abony, Kossuth tér-Szondi utca és Ceglédi út-Mátyás király utca közötti 

kerékpárút és  gyalogút terveinek felülvizsgálatához és engedélyezéséhez 

 
A felülvizsgálati szakasz hossza: 3.400. fm 

A felülvizsgálat során a tervet átvizsgáljuk az ÚT 2-1.203 Kerékpárforgalmi 
létesítmények tervezésének útügyi műszaki előírásai alapján, majd a szükséges 
áttervezéseket elvégezzük 
 

Előkészítő munkák 
Közmű adatok beszerzése 30.000,- Ft 
Közmű adatok adatszolgáltatási díja számla melléklet alapján 
Közműgenplán készítése 30.000,- Ft 
Kiegészítő geodéziai fölmérés készítése 120.000,- Ft 
 

Tervezési munkák 
Kerékpárút tervének felülvizsgálata 3.400 fm hosszan 700.000,- Ft 
Sárga villogós gyalogos átkelőhely áttervezése a 40-es úton 80.000,- Ft 
Gyalogos átkelőhely szabványos megvilágításának vizsgálata 80.000,- Ft  
Tervezői költségbecslés készítése 120.000,- Ft 

 
Egyéb költségek 

Dokumentált egyeztetések (Megbízó, Magyar Kerékpáros Klub, MK Kht. 
120.000,-Ft 

A terv engedélyeztetése 300.000,- Ft 
A pályázati anyag műszaki részének elkészítése 400.000,- Ft 
Dokumentálási költség 20 pld. 140.000,- Ft 

 
Összesen: 2.120.000,- Ft + 424.000,- Ft ÁFA (20%) = 2.544.000,- Ft 

Azaz Kettőmillió – ötszáznegyvennégyezer Forint. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

Abony, Kossuth tér-Szondi utca és Ceglédi út-Mátyás király utca közötti 

kerékpárút és  gyalogút kialakításhoz a Közép-Magyarországi Operatív 

Program keretében a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. (KMOP-2009-

2.1.2) pályázat útmutatójában előírt kötelező mellékletek közül az 

alábbiakban felsorolt dokumentumok  a szerződés 4. pontjában megadott 

határidőn belül történő a pályázat beadásához szükséges elkészítését 

 
A Vállalkozó vállalja a szerződés 4. pontjában megadott határidőn belül történő 
alábbi mellékletek elkészítését:  

Melléklet 
sorszáma 

Melléklet neve 
A pályázathoz 
benyújtandó 

1. 

ÁTNÉZETI HELYSZÍNRAJZ: 
- a beruházás területét és környezetét 
érintően. 
- méretarányos, léptékes rajz kell, 
- a beruházással érintett ingatlanoknak 
látszódnia kell (olvashatóan) rajta. 
- egyedi esetben 1 db átnézeti és több 
részletező rajz is elfogadható 

Elektronikus TIF / PDF 
formában is beküldendő 

2. 

HELYZETÉRTÉKELÉS: 
- fel kell tárni és elemezni kell a 
kerékpáros forgalom kibocsátó és 
célterületeit, a forgalom mértékét 
(integrált térképen)  
-  a projekt tárgyát képező közterületek 
műszaki állapot felmérése, rögzítése 
(felmérési jegyzőkönyv, műszaki leírás, 
térkép) 
- meg kell vizsgálni, hogy a meglévő 
közutak, hálózati elemek alkalmasak-e, 
illetve alkalmassá tehetőek-e 
kerékpározás céljára, 
- számba kell venni az elérhető tároló 
helyeket, ezeket térképen rögzíteni kell, 
alkotni kell egy felsorolást és térképet  
- fel kell tárni a kerékpározást akadályozó 
tényezőket (problématérkép 

Elektronikus PDF 
formában is beküldendő 

 
 
 
 
 
 
 

PROBLÉMATÉRKÉP 
Elektronikus TIF formában 

is beküldendő 
 

3. 

JOGERŐS ENGEDÉLYEK: 
- építési-, vízjogi létesítési engedélyek és 
azok tervdokumentumai  
- az engedélyező hatósági érkeztető 
pecsétes, jogerős, engedélyezett tervei 
szükségesek 
- a beadáshoz meg kell szerezni az 

Elektronikus PDF 
formában is beküldendő 
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engedély határozati részét, de akkor az a 
pályázat csak a hiány pótlása után 
emelkedik jogerőre 

4. MŰSZAKI ADATLAP  
(papír és excell formában) 

 

5. MŰSZAKI ADATLAP ÖSSZESÍTŐ 
(papír és excell formában) 

 

6. MŰSZAKI ADATLAP KIEGÉSZÍTŐ: 
- a projekt adatlap kiegészítő 5. 
munkalapja  
(papír és excell formában) 

 

 
     - - - 

Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő. 

- - - 
 

13./ Napirendi pont tárgya: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg 
szakellátás fejlesztése című projekt média 
feladatainak ellátására cég kiválasztása 
   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Murvainé Kovács Rita képviselő az ülésteremből kiment, így a jelenlévő 
képviselők száma 12 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy javított megbízási szerződés-tervezet került kiosztásra. Nem kívánt egyéb 
kiegészítést tenni. 
 
Földi Áron képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 13 fő. 
 
Mészáros László: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és nemtetszését fejezte ki a 
napirend fölött. A 7/2008. (I. 10.) KT határozat értelmében ez az előterjesztés előre 
volt vetítve. Akkor az Absolvo Consulting Bt. megbízásával annak vállalásai között 
szerepeltek ezek a feladatok. Elmondta, hogy más céget is el tudott volna képzelni 
ilyen tevékenységek elvégzésére. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a pályázatíró cég annak idején 
kedvezményesen készítette el a pályázatot, de tudvalévő volt, hogy előbb-utóbb meg 
kell fizetni az árát. Ez a cég a helyi szolgáltatásokat igénybe fogja venni, amiből lehet 
majd profitálni. Az Ügyrendi és Közbiztonsági, a Pénzügyi és a Gazdasági Bizottság 
a Bétaprint nyomda megbízását támogatta nettó 4.840.000,- Ft + Áfa díjazásért. 
 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 



- 54 - 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 1 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a kiegészített határozati javaslatot elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

132/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak 
ellátására cég kiválasztásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 
igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 
projekt média feladatainak ellátásával a Bétaprint nyomdát (1103 
Budapest, Gyömrői út 76-80.) bízza meg nettó 4.840.000,-Ft + Áfa 
díjazásért a mellékelt megbízási szerződés szerint. 

 
2. A megbízás díj forrása: nettó 4.840.000,-Ft + Áfa a pályázatban 

biztosított. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester a határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Bétprint nyomda 
Flagran Kft. 
TIPOFILL 2002. Kft. 
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132/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről  
Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseletében 
Romhányiné Dr. Balogh Edit (mint Abony Polgármestere), mint megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó), 
másrészről  

 név:    Bétaprint Bt. 

 székhely:   1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. 

 cégjegyzékszám:  Cg 01-06-210950 

 adószám:   28300296-2-42 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon, az 
alábbi feltételekkel: 
 
A szerződés tárgya: 
 
Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó által kivitelezésre kerülő KMOP-4.3.2.-
2008-0008 azonosító számú, Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése tárgyú projekt kapcsán lakossági 
kommunikációs feladatok elvégzésével.  
Megbízott jelen szerződés aláírásával elvállalja a megbízást. 
 
Megbízott feladatai: 
A Megbízott az alábbiakban leírt, a projekt támogatási szerződésében is szereplő 
feladatok elvégzésével segíti elő Abony vonzáskörzetében élők tájékoztatását:  

 

Eszközök 
Célérték 
(darab) 

Tervezett Határidő 

„A” típusú hirdető tábla 1 2009.06.05. 

Kommunikációs terv 1 2009.06.30. 

Emlékeztető tábla „D” típus 1 2010.09.20. 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 2 2009.06.30. 
2010.05.28. 

Internet (banner) 1 2009.06.30. 

Záró rendezvény 1 2010.09.10. 

Sajtótájékoztató  2 2009.06.30. 
2010.09.10. 

Sajtóközlemény 3 2009.06.30. 
2010.02.24. 
2010.05.28. 

Lakossági szórólapok és egyéb nyomdai 
kiadvány (szórólapok, meghívó) 

3 2009.08.28. 
2010.02.24. 
2010.09.10. 

Fotódokumentáció 1 2010.09.10. 
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A teljesítés ideje, módja: 
 
A megbízás teljesítése a szerződés aláírásának napjával kezdődik. 
 
1. Befejezési határidő, a projekt fizikai megvalósítását követően megtartott záró 

rendezvény időpontja. 
 
2. A teljesítés igazolására jogosult a Megbízó részéről: Mátyus Zoltánné 

településfejlesztési ügyintéző 
 

Megbízási díj: 
 

3. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat:  
  4.840.000,-+ ÁFA     

       összesen: 4.840.000 ,-Ft +ÁFA 
 azaz négymillió-nyolcszáznegyvenezer forint+ÁFA megbízási díj illeti meg.  

Az ellenszolgáltatás a KMOP-4.3.2.-2008-0008 azonosító számú Támogatási 
Szerződésben foglaltak szerinti pályázati forrásból biztosított. 
 

4. Megbízott 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.  
 
A rész számla benyújtása az „A”típusú hirdetőtábla elkészülte után 
 
A rész számla összege a megbízási díj 50%-a azaz, 2.420 000 Ft +  áfa 
 
A végszámla benyújtásának határideje: 2010.09.10 
 
A végszámla összege a megbízási díj 50%-a azaz, 2.420 000 Ft +  áfa 
 

5. Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésének 
(részteljesítésének) igazolását követően jogosult számlát kiállítani, melynek 
összegét a Megbízó a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles 
átutalni a Megbízott OTP banknál vezetett 11708001-20366481 számú 
számlájára. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
6. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre. 
 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 1959. 

IV. törvény (PTK) szerint kell eljárni. 
 

8. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton 
próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy 
értékétől függően kikötik a Cegléd Városi Bíróság illetékességét. 

 
9. Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, 

melyet a felek értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. 
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Abony, 2009. május …… 
 
      …………………………………….      ……………………………………. 

Megbízott      Megbízó 
- - - 

 
14./ Napirendi pont tárgya: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás 
fejlesztése című pályázat kivitelező kiválasztásához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató 
Eunitas Kft.-val kötött megbízási szerződés 
módosítása 

   
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Az 
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és a szerződésmódosítást támogatta. Nem kívánt egyéb kiegészítést tenni. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot elfogadta, és a 
következő határozatot hozta: 
 

133/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató Eunitas Kft.-
val kötött megbízási szerződés módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi 
határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzat a 40/2009. (II.26.) sz. határozatával 

jóváhagyott, az Abony Város Önkormányzat és az Eunitas Kft. között a 
KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 
alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatására 2009. 
március 16-án létrejött megbízási szerződés módosítását a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási szerződés 
módosításának aláírására. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 PH. osztályvezetői 
 Eunitas Kft. 

 
133/2009. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
Megbízási Szerződés Módosítása 

 
 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Dr. Balogh Edit 
polgármester), mint megbízó – a továbbiakban Megbízó  
 
másrészről az Eunitas Kft. ( Adószám: 13006154-2-42 Székhely: 1055 Budapest, 
Bihari J. u. 20., képviseli:Valter Erika Ügyvezető), mint megbízott – a továbbiakban 
Megbízott 
 
felek között az alulírott helyen és időben, a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a 2009. március 
16-án kelt megbízási szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 
 
Felek a szerződés 3. pontját közös megegyezéssel kiegészítik, miszerint az Eunitas 
Kft. vállalja, hogy Polányi Tamás képviselője az eljárást megindító hirdetmény 
jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. 
 
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírták.  
 
Abony, 2009. május …… 
 
  ..........................................................   ................................................ 
 Megbízó Megbízott 
 

- - - 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: szünetet rendelt el! 
 
SZÜNET! 
 
Szünet után a Képviselő-testület folytatta munkáját! 
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Az ülés folytatásakor Bánné Hornyik Mária, Dr. Egedy Zsolt, Gulykáné Gál 
Erzsébet és Krupincza Tibor képviselők nincsenek az ülésteremben, így a 
jelenlévő képviselők száma 12 fő. 
 

- - - 
 

15./ Napirendi pont tárgya: Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém 
megerősítésének kiviteli terv elkészítésére tervező 
megbízása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy statikai vélemény készült, de az alapján nem lehet a kivitelezést megkezdeni. A 
tetőcserére már készült terv, de a statikai megerősítésre statikai kiviteli terv 
szükséges. A legelőnyösebb ajánlatot a Kelemen és Társa Bt. adta 1.800.000,-Ft + 
ÁFA, összesen 2.160.000,-Ft összegben. 
 
Urbán Ildikó: elmondta, hogy a megbízási szerződés 1. pontjának (2) bekezdése a 
következőre változik: A Megbízott a dokumentációt Megrendelő részére jelen 
Szerződés aláírását követő 30. munkanapon köteles átadni.  
A 14. pontban rossz testületi határozatszám szerepel, a mostani határozatszám fog 
belekerülni. 
 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 13 fő. 
 
Bánné Hornyik Mária képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 14 fő. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy megpróbálják a határidőket 
lerövidíteni, hogy a nyár folyamán a statikai megerősítést el tudják végezni. Felkérte 
Retkes Máriát a Pénzügyi Bizottság elnökét a fedezet megjelölésére. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a Kelemen és Társa Bt-t 
javasolta megbízni. A tervezési munka díja: 1.800.000,-Ft + ÁFA, összesen 
2.160.000,-Ft, melynek fedezetét a Pénzügyi Bizottság a költségvetés SZJA 
jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele terhére biztosítja. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
A Képviselő-testület a Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém 
megerősítésének kiviteli terveinek elkészítésével a Kelemen és Társa Bt-t bízza 
meg.  
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A tervezési munka díja: 1.800.000,-Ft + ÁFA, összesen 2.160.000,-Ft, melynek 
fedezetét a költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele 
terhére biztosítja. 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett egyhangúlag az előterjesztést ill. a kiegészített határozati 
javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

134/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém megerősítésének 
kiviteli terv elkészítésére tervező megbízásáról 

 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém megerősítésének 
kiviteli terveinek elkészítésével a Kelemen és Társa Bt-t bízza meg.  
 

2. A tervezési munka díja: 1.800.000,-Ft + ÁFA, összesen 2.160.000,-
Ft, melynek fedezetét a költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból 
adódó többletbevétele terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés 
aláírására.  

 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. 

Kelemen és Társa Bt. 
Cremona-78 Épülettervező és Szolgáltató Bt. 
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134/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 
1., törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné 
Dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről 
Kelemen és Társa Bt. Cégjegyzék szám:16-06-005187, adószám:26064455-3-16, 
képviseletében: Kelemen Sándor, mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között 
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az Abony Kinizsi Pál Gimnázium 
és Szakközépiskola épületének megerősítése érdekében statikai kiviteli terv, 
alap kiviteli terv, árazott és árazatlan költségkalkulációra (továbbiakban Kiviteli 
terv) elkészítését. 
 
A Megbízott a dokumentációt Megrendelő részére jelen Szerződés aláírását követő 
30. munkanapon köteles átadni.  
 
2./ Megbízott a Kiviteli tervet a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, adatok 
felhasználásával készíti el. 
 
3./ Megbízottat a terv elkészítéséért összesen 1.800.000,- Ft + Áfa azaz: 2.160.000,- 
Ft megbízotti díj illeti meg. 
 
A fenti összeget, a Megbízó az elkészült terv átadás-átvételekor benyújtandó számla 
ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni 
átutalással, a Megbízott OTP Bank Nyrt. fiókjánál vezetett 11745011-20407289-
00000000 számú számlájára. 
 
4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat. 
 
5./ Megbízott jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 
 
6./ Megbízott számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
            11745011-20407289-00000000 
 
     Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
    11993609-06147486-10000104  
 
7./ Megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
 
8./ Megbízó köteles a terv elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, adatokat a 
Megbízott részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.  
 
9./ Megbízott jogosult határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha a Megbízó 
azt utólag módosítja. 
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10./ Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a 
jelen szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A 
Megbízott a tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt 
köteles megtéríteni. 
 
11./ A Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan 
megtartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. 
12./ Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a késedelmes 
teljesítés első napjától (a megbízási díj 0,5 %-a/nap, maximum a tervezési díj 30 
% nagyságrendjéig) 10.800,-Ft/nap késedelmi kötbért felszámolni. 
 
13./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni. Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel 
létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a 
Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
14./ Abony Város Önkormányzata a 134/2009. (IV. 30.) számú Képviselő-testületi 
határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazat a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezései az irányadók.  
 
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt aláírták. 
 
Abony, 2009. május ……. 
 
 ………….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízó 
Abony, 2009. május …… 
 
      ………………………………………………. 
 
 
 Megbízott 
 

- - - 
 

16./ Napirendi pont tárgya: Sívó kúria külső tatarozása, állagmegóvási 
munkálatai 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 
Kiegészítésként elmondta, hogy az Egészségmegőrző Központ akadálymentesítése 
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elkészült, környezete rendezetté vált. Az épület azonban kívülről nagyon romos. A 
külső tatarozást a szerződésben foglaltak szerint a Sanamed Kht. vállalta, 
amennyiben az Önkormányzat elkészítteti a terveket, és a megrendelést is elvégzi. 
Bedekovich Éva építészmérnök nagyon kedvezményes áron, mintegy 200.000 Ft + 
áfa megbízási díjért vállalta a minimális munkák elvégzéséhez, a párkányok rajzát 
elkészíti, a hiányzó dekorációt megtervezi. Felméri, hogy milyen munkálatokra van 
szükség ahhoz, hogy az Örökségvédelmi Hivatal az engedélyt a tatarozáshoz kiadja. 
Nem teljes körű tatarozást fog magában foglalni a munkák elkészülte, csak egy 
állagmegóvó tatarozás. A cseréphéjazat alá bádoglemez fog kerülni, amely bevezeti 
a vizet az ereszcsatornába, hogy ne a falakat áztassa a víz. A stukkók, az 
ablakpárkány kiegészítését, és a mennyezet kijavítását követően szellőző 
festékréteget fog kapni az épület. A nagyon erős cementlábazat leverésére és 
újravakolására jelenleg nincsen pénzügyi fedezet. Kérte Retkes Máriát, a Pénzügyi 
Bizottság elnökét, hogy jelölje meg a megbízási díj fedezetét. 
 
Retkes Mária: a megbízás díja 200.000,-Ft, melyet a Pénzügyi Bizottság a 2009. évi 
költségvetésben az SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele terhére 
javasolja biztosítani. 
 
Dr. Németh Mónika: elmondta, hogy célszerű módosítani a határozati javaslat 1. 
pontját, mivel nem szerepel benne, hogy mivel bízzák meg Bedekovich Éva 
építészmérnököt. Ennek megfelelően a határozati javaslat 1. pontja a következőre 
változna: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bedekovich Éva 
építészmérnököt az Abony, Kálvin u. volt Sívó kúria műemlék épületének 
ideiglenes külső állagmegóvási munkálataira vonatkozó építési engedélyezési 
terv elkészítésével. 

 
A határozati javaslat 3. pontjában célszerű felhatalmazni a Polgármestert 
határozat mellékletét képező Tervezési és Felhasználási Szerződés aláírására. 

 
Tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a Sanamed Kht-val kötött szerződés 
7.3 pontja a következőket tartalmazza: Működtető köteles e szerződés hatálya alatt a 
Kálvin J. u. 10. sz. alatti Egészségmegőrző Központ épületének külső állagmegóvási, 
felújítási munkálatait e szerződés hatálybalépését követő 5 éven belül elvégezni. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Krupincza Tibor képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő képviselők 
száma 15 fő. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bedekovich Éva 

építészmérnököt az Abony, Kálvin u. 10. sz. alatti volt Sívó kúria műemlék 
épületének ideiglenes külső állagmegóvási munkálataira vonatkozó építési 
engedélyezési terv elkészítésével. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 1. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 1. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
2. A megbízás díja 200.000,-Ft + Áfa, melynek fedezetét a 2009. évi 

költségvetésben az SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele 
terhére biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 2. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 2. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező Tervezési és Felhasználási Szerződés aláírására. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat 3. 
pontjának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett a határozati javaslat 3. pontját egyhangúlag elfogadta. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 15 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

135/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Sívó kúria külső tatarozásáról, állagmegóvási munkálatairól 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozta: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza 
Bedekovich Éva építészmérnököt az Abony, Kálvin u. 10. sz. alatti 
volt Sívó kúria műemlék épületének ideiglenes külső állagmegóvási 
munkálataira vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésével. 

 
2. A megbízás díja 200.000,-Ft + Áfa, melynek fedezetét a 2009. évi 

költségvetésben az SZJA jövedelem differenciálásból adódó 
többletbevétele terhére biztosítja. 

  



- 65 - 

 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező Tervezési és 
Felhasználási Szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Bedekovich Éva építészmérnök 
 

135/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
Tervezési és felhasználási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 
1., adószám: 15390709-2-13, képviselője: Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester), mint Megrendelő, 
 
másrészről  

Bedekovich Éva építész tervező (1118  Budapest, Somlói út 39/b, adószám: 
70542787-2-43), mint Tervező között az alábbi feltételek szerint: 

A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a volt Sívó kúria (2740 Abony, 
Kálvin u. 10. szám alatti, 3306 hrsz-ú) műemlék épületének ideiglenes külső 
állagmegóvási munkáira vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítését az 
alábbi műszaki tartalommal.  

 Előzetes kutatás szakirodalom alapján (történet, archív fotók és rajzanyag), 
fotódokumentáció a meglévő állapotról                  

 Építész munkarész - meglevő és tervezett állapot  M=1:100 
   (homlokzatok, műszaki leírás, hatósági egyeztetés)            

         

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a terveket az alábbi 
példányszámban adja át Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő továbbiakat 
igényel, úgy azokat külön térítés ellenében Tervező leszállítja. 

 

 építési engedélyezési terv  4+2  példányban  
 

2. A teljesítés módja:  

A Megrendelő jogosult képviselőjének való átadás-átvétel alapján történik. Az 
építési engedélyezési tervet - a benyújtáshoz szükséges jogi mellékletekkel 
kiegészítve - Tervező nyújtja be az I. fokú építésügyi hatóságnak (KÖH). 
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Amennyiben az építésügyi hatóság hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy 
Tervező köteles azt elkészíteni. Amennyiben az építési engedély 
megszerzéséhez további feladat válna szükségessé, úgy azt Tervező külön 
díjazásért készíti el.  

 
3.  Teljesítési határidő:  2009. május 29. 

 

4.  Tervezési díj:  200.000.- + 20%ÁFA = 240.000.- Ft 

    azaz  kettőszáznegyvenezer forint 

5.  Számlázás módja: 

 Megrendelő a tervezési díjat a teljesítést követően a Tervező által benyújtott 
számla kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki 
Tervező OTP Bank Rt. 117 11041 209 44311 számú bankszámlájára. 

7. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tervezési díj teljes 
egészében rendelkezésére áll. 

8.  A szerződő felek bármely fél részéről történő késedelem esetére az alábbiakban 
állapodnak meg: 

A Tervező részéről a tervek átadásának késedelmes teljesítése esetén a bruttó 
tervezési díjra vetítve minden elmulasztott napra 0,5 % késedelmi kötbért 
köteles megfizetni, illetve az aktuális számlájából levonásba hozni. A 
Tervezőnek felróható 30 napos késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt 
megilleti - térítési kötelezettség nélkül - az elállás joga. A Megrendelő fizetési 
kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a teljes késedelem idejére a 
Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.  

9. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek fel nem róható okból a szerződéstől 
eláll, úgy köteles Tervező részére az addig elvégzett munkája után járó díjazást 
külön megállapodás alapján megfizetni. 

10. Tervező a tervekért jog és kellékszavatosságot vállal. Tervező szavatolja, hogy 
a tervre vonatkozóan nincsen harmadik személynek olyan joga, amely a terv 
kivitelezését korlátozza vagy kizárja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 
tervek a tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat Megrendelő másnak -
kivételt képez a kivitelező - nem engedheti át. 

11. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a 
munkát figyelemmel kíséri, ellenőrizheti. Tervező a Megrendelőt a tervezés 
folyamatába konzultatív formában bevonja. Amennyiben a Megrendelő 
szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles írásban figyelmeztetéssel élni.  

12. Megrendelő részéről a tervezési munka elkészítéséhez a meglevő épületről 
rendelkezésére álló terv- és iratanyag átadása szükséges. Az engedélyezési 
terv beadásához szükséges jogi mellékletek (tulajdoni lap, tulajdonosi 
hozzájárulás) beszerzése Megrendelő feladata. 

13. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják 
rendezni erre az esetre a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
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A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 

Jelen szerződés 2 oldalon, 2 egymással szószerint megegyező példányban készült, 
melyet a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírtak.  

Budapest, 2009. április      . 

 

…………………………………   ………………………….. 

Megrendelő      Tervező 

- - - 
 

17./ Napirendi pont tárgya: Kostyán kúria felújítási munkálataihoz kapcsolódó 
kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, 
hogy a műemlék megmentése már időszerűvé válik. A műemlék hasznosítására 
vannak elképzelések. Ha a járóbeteg szakellátó elkészül, akkor a fogorvosi rendelőt 
és az orvosi ügyeletet át tudják költöztetni az új egészségügyi centrumba. A 
tatarozási munkálatok megkezdéséhez, a park rendezéséhez engedélyes tervek 
szükségeltetnek. Jelenleg nagyon jó állagú még az épület. Az ABOKOM Kft. 
munkatársai a héjazatot megtekintették; a cserépfedés teljesen szétmállott, de a 
faszerkezet még nagyon erős, stabil. A teljes mennyezet károsodása előtt szükséges 
lenne a munkálatokat elvégezni. A bekért ajánlatok közül Bedekovich Éva adta a 
legelőnyösebb ajánlatot. Az ajánlat tartalmazza az előkészületi munkarészt, az 
engedélyezési munkarészt, ill. a feltáró munkákat. 
 
Urbán Ildikó: ifj. dr. Tóta Áron ügyvéd úr véleménye alapján kiegészítést tett a 
szerződésben. A Tervezési és Felhasználási Szerződés 10. pontja a következő 
mondattal egészülne ki: A Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs 
olyan joga, amely a terv kivitelezését korlátozza vagy kizárja. Kiegészülne még egy 
13. ponttal a következők szerint: 13. Felek a szerződésből eredő jogviták 
rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Pető Istvánné: az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság is megtárgyalta a 
napirendet, és a Tervezési és Felhasználási Szerződés 3. pontjának utolsó mondatát 
az alábbiak szerint javasolta módosítani: Amennyiben az építési engedély 
megszerzéséhez további feladat válna szükségessé, mely nem sorolható a 2. 
pontban foglaltakhoz, úgy azt Tervező külön díjazásért készíti el. 
A szerződés 4. pontja tekintetében a határidőket a következők szerint javasolja a 
Bizottság: 
 I.1. ütem /előkészítő munkarész/: 2009. június 20. 
 I.2. ütem: /engedélyezési tervdokumentáció/ 2009. augusztus 10. 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy az ajánlatban is ezek a határidők 
szerepeltek? A feltárásra több időt kell hagyni. 
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Pető Istvánné: az ajánlatban úgy szerepelt, hogy az előkészítő munkálatok 
határideje a szerződéskötés után 40 nap, építési engedélyezési terv készítésére a 
szerződéskötés utáni 70 nap. 
 
Habony István: kérdezte, hogy az idén kívánják megvalósítani a felújítást? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a tervezést és az engedélyeztetést 
tudják az idén megvalósítani. Jövő tavasszal, ha kiköltöznek az orvosok, akkor 
megkezdhető lenne a kivitelezés. A teljes felújítás jövőre várható, a teljes 
költségbecslés ismeretében. Az egyházi ingatlan kártalanítási összege 
közművelődési célra fordítható, tehát ha a Kostyán kúria helyére költözne a könyvtár, 
akkor felhasználható lenne az összeg a felújításra. 
 
Gulykáné Gál Erzsébet képviselő az ülésterembe visszajött, így a jelenlévő 
képviselők száma 16 fő. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság határozatában a feltárási 
munkák nem szerepelnek az összegnél. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, és  Bedekovich Éva építész tervező megbízását 
támogatta – 3.250.000,-Ft + ÁFA összesen 3.900.000,-Ft összegben, melyet 
2.880.000,- Ft erejéig a 2009. évi költségvetés városi tevékenység egyéb befizetési 
kötelezettségek során, 1.020.000,- Ft erejéig a költségvetés SZJA jövedelem 
differenciálásból adódó többletbevétele terhére javasolja biztosítani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette az elhangzott módosító javaslatokat. 
 
A szerződés 4. pontja tekintetében a határidők a következőre változnak az Ügyrendi 
és Közbiztonsági Bizottság javaslata szerint: 
 I.1. ütem /előkészítő munkarész/: 2009. június 20. 
 I.2. ütem: /engedélyezési tervdokumentáció/ 2009. augusztus 10. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság módosító javaslatának elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság módosító javaslatát 
egyhangúlag elfogadta. 
 
A Tervezési és Felhasználási Szerződés 10. pontja a következő mondattal egészül 
ki: A Tervező szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 
kivitelezését korlátozza vagy kizárja. 
A Tervezési és Felhasználási Szerződés kiegészül egy 13. ponttal: 
13. Felek a szerződésből eredő jogviták rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító 
javaslatok elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az elhangzott módosító javaslatokat egyhangúlag elfogadta. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
1. A Kostyán ház felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiviteli terv elkészítésével 

Bedekovich Éva építész tervezőt bízza meg.  
 

2. A tervezési munka díja: 3.250.000,-Ft + ÁFA, összesen 3.900.000,-Ft, melynek 
fedezetét 2.880.000,-Ft erejéig a 2009. évi költségvetés városi tevékenység 
egyéb befizetési kötelezettségek során, 1.020.000,-Ft erejéig a költségvetés 
SZJA jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele terhére biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról az elhangzott módosításokkal együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a kiegészített határozati javaslatot a 
módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

136/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Kostyán kúria felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiviteli terv 
elkészítésére tervező megbízásáról 
 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Kostyán ház felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiviteli terv 
elkészítésével Bedekovich Éva építész tervezőt bízza meg.  

 
2. A tervezési munka díja: 3.250.000,-Ft + ÁFA, összesen 

3.900.000,-Ft, melynek fedezetét 2.880.000,-Ft erejéig a 2009. évi 
költségvetés városi tevékenység egyéb befizetési kötelezettségek 
során, 1.020.000,-Ft erejéig a költségvetés SZJA jövedelem 
differenciálásból adódó többletbevétele terhére biztosítja. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező Tervezési és 
Felhasználási Szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
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Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Bedekovich Éva 
 Benvolio Bt. 
 Neo - Classica építésziroda 

 
136/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
Tervezési és felhasználási szerződés 

 
amely létrejött egyrészről  
Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1, adószám: 15390709-2-
13, képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit), mint Megrendelő, 
 
másrészről  

Bedekovich Éva építésztervező (cím 1118 Budapest, Somlói út 39/b, adószám: 
70542787-2-43), mint Tervező között az alábbi feltételek szerint: 

 
1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a Kostyán kúria (2740 Abony, 

Vasút út 15. szám, 4891 hrsz. alatti) műemlék épületének állagmegóvási és 
átalakítási munkáinak építési engedélyezési terv elkészítését jelen szerződés 
mellékletét képező műszaki tartalommal és ütemezésnek megfelelően.  

 
2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a terveket az alábbi 

példányszámban adja át Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő továbbiakat 
igényel, úgy azokat külön térítés ellenében Tervező leszállítja. 

 

 szakvélemények (faanyag, szigetelés, statika), kutatási anyag:             
 3 példány  

 építési engedélyezési terv (felmérés, építész és statikai munkarész): 
 6 példány  

 költségbecslés          
 2 példány 

 
3. A teljesítés módja:  

A Megrendelő jogosult képviselőjének való átadás-átvétel alapján történik. Az 
építési engedélyezési tervet - a benyújtáshoz szükséges jogi mellékletekkel 
kiegészítve - Tervező nyújtja be az I. fokú építésügyi hatóságnak (KÖH). 
Amennyiben az építésügyi hatóság hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy 
Tervező köteles azt elkészíteni. Amennyiben az építési engedély 
megszerzéséhez további feladat válna szükségessé, amely nem sorolható a 2. 
pontban foglaltakhoz, úgy azt Tervező külön díjazásért készíti el.  

 
 
 



- 71 - 

 

 

4.  Teljesítési határidők: 

I. 1. ütem (előkészítő munkarész): 2009. június 20.   

I. 2. ütem (engedélyezési tervdokumentáció): 2009. augusztus 10. 
  

5.  Tervezési díj: 

I. 1. ütem (előkészítő munkarész): 1.250.000 Ft + ÁFA azaz 1.500.000 Ft 

I. 2. ütem (engedélyezési tervdokumentáció): 1.500.000 Ft + ÁFA azaz 
1.800.000 Ft 

I+II ütem és a szúrópróbaszerű falkutatás összesen: 3.900.000 Ft 

6.  Számlázás módja: 

 Tervező jogosult a tervezési ütemeknek megfelelően egy részszámlát és egy 
végszámlát benyújtani. Megrendelő a tervezési díjat a teljesítést követően a 
Tervező által benyújtott számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül 
átutalással egyenlíti ki Tervező OTP Bank Rt. 117 11041 209 44311 számú 
bankszámlájára. 

7. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tervezési díj teljes 
egészében rendelkezésére áll. 

8.  A szerződő felek bármely fél részéről történő késedelem esetére az alábbiakban 
állapodnak meg: 

A Tervező részéről a tervek átadásának késedelmes teljesítése esetén az adott 
tervfázis bruttó tervezési díjára vetítve minden elmulasztott napra 0,5 % 
késedelmi kötbért köteles megfizetni, illetve az aktuális számlájából levonásba 
hozni. A Tervezőnek felróható 30 napos késedelmes teljesítés esetén 
Megrendelőt megilleti - térítési kötelezettség nélkül - az elállás joga. A 
Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetén a teljes 
késedelem idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. 

9. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek fel nem róható okból a szerződéstől 
eláll, úgy köteles Tervező részére az addig elvégzett munkája után járó díjazást 
külön megállapodás alapján megfizetni. 

10. Tervező a tervekért jog és kellékszavatosságot vállal. Megrendelő tudomásul 
veszi, hogy a tervek a tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat 
Megrendelő másnak –kivételt képez a kivitelező - nem engedheti át. A Tervező 
szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv 
kivitelezését korlátozza vagy kizárja. 

11. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a 
munkát figyelemmel kíséri, ellenőrizheti. Tervező a Megrendelőt a tervezés 
folyamatába konzultatív formában bevonja. Amennyiben a Megrendelő 
szakszerűtlen utasítást ad, a Tervező köteles írásban figyelmeztetéssel élni. 

12. Megrendelő részéről a tervezési munka elkészítéséhez a meglevő épületről 
rendelkezésére álló terv- és iratanyag átadása, a szerkezeti 
szakvéleményekhez szükséges feltárás (alap-, födém) biztosítása, valamint a 
részletes tervezési program összeállítása szükséges. Az engedélyezési terv 
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beadásához szükséges jogi mellékletek (tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás, 
földhivatali helyszínrajz) beszerzése Megrendelő feladata. 

13. Felek a szerződésből eredő jogviták rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság 
illetékességét kötik ki. 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 

Jelen szerződés 2 oldalon, 1 oldal melléklettel, 2 egymással szószerint megegyező 
példányban készült, melyet a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.  

Abony, 2009. május    .    

…………………………………   ………………………….. 

Megrendelő      Tervező 

Melléklet 

Műszaki tartalom és ütemezés  

1.  ütem: Előkészítő munkarész (a további tervezéshez szükséges munkarészekkel 

együtt) 

· Geodéziai felmérés készítése a teljes telekről az épület magassági pontjainak és 
a csatlakozó terepszintek meghatározásával 

· Statikai állapotrögzítő szakvélemény a meglévő szerkezetekről (alapozás, 
falazott és faanyagú teherhordó szerkezetek ellenőrzése) 

- a szükséges alapfeltárást megrendelő biztosítja 

· Faanyagvédelmi szakvélemény a tetőszerkezetről és a zárófödémről 

- a szükséges födémfeltárást megrendelő biztosítja 

· Szigetelési szakvélemény a meglévő falak utólagos szigetelésének megoldására 
mintavétellel és laborvizsgálattal 

· A jelenlegi állapot dokumentálása, műemléki felmérés M=1:100  

(alaprajzok, homlokzatok, metszetek, tetőszerkezet) 

· Előzetes kutatási anyag a szakirodalomban lévő információ alapján (történet, régi 
fotók),      értékleltár, fotódokumentáció a meglévő állapotról 

 

Határidő:  

Példányszám: 2+1 példányban  

 

II. ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció  

· Építész munkarész –meglévő és tervezett állapot M=1:100 műszaki leírás, 
hőtechnika, hatósági és szakhatósági egyeztetések (KÖH, ÁNTSZ, tűzoltóság)  

tűzvédelmi műszaki leírás (tűzvédelmi szakértő bevonásával)  
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akadálymentes használat biztosítása (könyvtár) szakértő bevonásával 

· Statikai műszaki leírás és számítás – (megerősítés, belső átalakítás) 

· Épületgépészeti műszaki leírás – víz-csatorna, gáz, fűtés, szellőzés 
közműegyeztetés 

· Elektromos műszaki leírás – erősáramú hálózatok, gyengeáram (automatikus 
tűzjelző-, behatolásjelző hálózat), közműegyeztetés 

· Kertészeti engedélyezési terv 

· Tételes tervezői költségbecslés (pályázat beadásához)  

Határidő:  

Példányszám: szakvélemények és kutatási anyag 2+1, engedélyezési terv 5+1 
példányban 

- - - 
 

18./ Napirendi pont tárgya: A Város közlekedési rendjének felülvizsgálatára 
vonatkozó megbízás 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Három 
ajánlat bekérése megtörtént. A Fliesen-Bau 2000 Kft. ajánlata a legelőnyösebb. A 
Gazdasági Bizottság kérte, hogy Orgovány László tegyen nyilatkozatot arra 
vonatkozóan, hogy a Hirös Modul Kft. ajánlatában vállalt feladatokat elvállalja-e. 
Orgovány László nyilatkozott, hogy ugyanazokat a feladatokat elvégzi. Összesen 
1.640.000 Ft + áfa megbízási díjért vállalta el a feladatot. 
 
Dr. Egedy Zsolt: úgy gondolja, hogy egy közlekedési tanulmányterv elkészítése 
kapcsán nem azok az utcák jelentenek problémát, ahol jelenleg is biztosított a 
kétirányú közlekedés függetlenül az út terhelésétől, hanem elsősorban a szakértőtől 
azokat a javaslatokat várják, hogy az egyirányúsításra érdemesnek ítélt utcák 
esetében kell-e egyirányúsítani. A Fliesen-Bau Kft. ajánlata nem tartalmazza a 
forgalomfelvételt és a forgalomszámlálást. Nem tudja, hogy ilyen fontos statisztikai 
adatok nélkül hogyan lehet korrekt válaszokat adni a település adott pontjain 
meglévő problémák orvoslására.  
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy a három ajánlat közül egyik sem 
tartalmaz forgalomszámlást. Ha tartalmazna, akkor 10 millió Ft-ba kerülne. 
Megfigyelés, ill. korábbi tapasztalok alapján készítik el a javaslatukat. 
 
Pető Istvánné: elmondta, hogy az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság a napirend 
tárgyalása során azért döntött a Hirös-Modul Kft. megbízása mellett, mert az ő 
munkájukat már ismerik, még akkor is, ha az ő ajánlatuk nem a legelőnyösebb. A 
Gazdasági Bizottság biztosan ismeri a Fliesen-Bau Kft. munkáját. Kérdezte 
jegyzőnőt, hogy a Településfejlesztési Osztályon van-e olyan szakember, akinek 
közlekedési irányú végzettsége van? 
 
Dr. Németh Mónika: válaszként elmondta, hogy nincsen. 
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Mészáros László: elmondta, hogy Orgovány úrnak referenciája van 
Törökszentmiklóson és Rákóczifalván is. Zakar úrnak és Orgovány úrnak is útépítő, 
közlekedésmérnöki végzettsége van. Orgovány úr hosszú ideig a szolnoki 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési Osztályán dolgozott, ezért van kitekintetése ezen 
feladatok elvégzésére. A Gazdasági Bizottság ezért választotta a Fliesen-Bau Kft-t. 
 
Retkes Mária: elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is a Fliesen-Bau Kft. 
megbízását javasolta. A megbízási díj összege: 1.640.000,-Ft + Áfa, összesen 
1.968.000,- Ft, melynek fedezetét 1.000.000,-Ft erejéig a költségvetés SZJA 
jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele, 968.000,-Ft erejéig az Árpád u. 
12. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó többletbevétele terhére javasolta 
biztosítani. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: a szerződésben szerepel, hogy a teljesítés és a 
számla igazolására a Polgármester jogosult. A Megrendelő részéről a kapcsolattartó 
Petrezselyem Gábor. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közlekedési rendjének 

felülvizsgálatával a FLIESEN-BAU 2000 Bt-t (5000 Szolnok, Csóka u. 7.) bízza 
meg a 2009. április 5. napján kelt árajánlata és az április 29-én kelt nyilatkozata 
szerinti tartalommal. 
 

2.  A megbízási díj összege: 1.640.000,-Ft + Áfa, összesen 1.968.000,- Ft, 
melynek fedezetét 1.000.000,-Ft erejéig a költségvetés SZJA jövedelem 
differenciálásból adódó többletbevétele, 968.000,-Ft erejéig az Árpád u. 12. sz. 
alatti ingatlan értékesítéséből származó többletbevétele terhére biztosítja. 

 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a 
kiegészített határozati javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a kiegészített határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

137/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A Város közlekedési rendjének felülvizsgálatára vonatkozó megbízásról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény 34. §. (2) bekezdését és a helyi közutak kezelésének 
szakmai szabályzatairól szóló 5/2004. (I.28.) sz. GKM rendeletben foglaltakat 
az alábbi határozatot hozza: 
 

1.  Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közlekedési 
rendjének felülvizsgálatával a FLIESEN-BAU 2000 Bt-t (5000 Szolnok, 
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Csóka u. 7.) bízza meg a 2009. április 5. napján kelt árajánlata és az 
április 29-én kelt nyilatkozata szerinti tartalommal. 

 
2. A megbízási díj összege: 1.640.000,-Ft + Áfa, összesen 1.968.000,- 

Ft, melynek fedezetét 1.000.000,-Ft erejéig a költségvetés SZJA 
jövedelem differenciálásból adódó többletbevétele, 968.000,-Ft erejéig 
az Árpád u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítéséből származó 
többletbevétele terhére biztosítja. 

 
3.  Felkéri Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 FLIESEN-BAU 2000 Bt. 
 HIRÖS MODUL Kft. 
 VONALVEZETŐ Kft. 

 
137/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
Vállalkozási szerződés 

Abony város forgalmi rendjének felülvizsgálatára 
 
 
Mely létrejött egyrészről az Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 
1. sz., adószám: 15390709-2-13) képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármester, a továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről az FLIESEN-BAU 2000 
Bt. (Cím: 5000 Szolnok, Csóka u. 7., Cégjsz.: 16-06006260, adószám: 20251411-2-
16) képviseli: Orgovány László, a továbbiakban, mint Vállalkozó között az alábbiak 
szerint: 
 
1./ Megrendelő megbízza Vállalkozót Abony Város forgalmi rendjének 

felülvizsgálatával kapcsolatos munka elvégzésével a szerződés 1. számú 
mellékletét képező a Vállalkozó 2009. április 5. napján kelt árajánlata és az 
április 29-én kelt nyilatkozata szerinti tartalommal (továbbiakban: árajánlat). 

 
2./  Vállalkozó az Abony város forgalmi rendszerének felülvizsgálatára 

vonatkozóan elkészített tervdokumentációját 2009. június 22. napjáig köteles 
Megrendelő részére átadni. 

 
3./ Megrendelő a település alaptérképét CD-n biztosítja a Vállalkozó részére. 
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4./ Vállalkozó a tervezés közben köteles az Önkormányzattal egyeztetni, és az 
érintett Bizottsági vagy Testületi üléseken részt venni.  

 
5./ Vállalkozót jelen szerződés alapján végzett tevékenysége után, a 

tervdokumentáció elkészítéséért az árajánlatban szereplő vállalkozói díj illeti 
meg. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó tevékenységével, a 
tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos valamennyi díjat, költséget. 
Vállalkozó az árajánlatban szereplő vállalkozói díjon felül semmilyen címen 
többletköltséget, többletdíjat nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 
Vállalkozó a vállalkozói díjra vonatkozó számláját a tervdokumentációval 
egyidejűleg jogosult és köteles a Megrendelő felé benyújtani. 

 
6./ Megrendelő az árajánlat szerinti vállalkozói díj összegét, az elkészült 

tervdokumentáció átadás-átvételekor benyújtandó számla ellenében, 30 
napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni átutalással, a Vállalkozó felé.  

 
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, 
melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező. 
Vállalkozó a tervdokumentáció késedelmes teljesítése esetén köteles 
Megrendelő részére (a vállalt díj 1% -ával megegyező) 19.680,-Ft/nap 
összegű kötbért fizetni. A kötbér összegét a Megrendelő ellenszámlával 
érvényesítheti a Vállalkozó által benyújtott számlával szemben. 

 
 Vállalkozó számlaszáma: 10104569-47947500-00000006 
 

Megrendelő számlaszáma: 11993609-06147486-10000104 
 
7./ Vállalkozó az árajánlata szerinti vállalkozói díj összegért a tervdokumentációt 

2 papírlapú és 2 digitális példányszámban köteles Megrendelő részére átadni. 
 

8./ A Megrendelő részéről a teljesítés és a számla igazolására Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester jogosult. 

 
 A Vállalkozó részéről kapcsolattartó: Orgovány László tervező 
 A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Petrezselyem Gábor 

településfejlesztési előadó 
 
9./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő 

vitás kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 
Amennyiben a felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják 
rendezni, erre az esetre a Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
10./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
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Abony, 2009. ………………………. 
 ….................................................. 
 FLIESEN-BAU Bt. 
 Orgovány László 
 Vállalkozó 
Abony, 2009. ………………......... 
 
 …………………………………… 
 Abony Város Önkormányzat  
 Megrendelő 
 képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
 Polgármester 
 

- - - 
 

19./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzatnak, mint 
ajánlatkérőnek a 2003. évi CXXIX. tv. 16. §. (1) 
alapján kötelezően elkészített 2008. évi 
közbeszerzésekről szóló statisztikai összegzés 
elfogadása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e kérdés, észrevétel? 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 

138/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a 2003. évi CXXIX. tv. 
16. §. (1) alapján kötelezően elkészített 2008. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzés elfogadásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. tv. 16. §. (1) biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzata, a 2008. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegzést elfogadja, a határozat melléklete szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt az éves közbeszerzésekről 

szóló statisztikai összegzés Közbeszerzések Tanácsának határidőben 
(2009. május 31-ig) történő elküldésére. 
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Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Dr. Németh Mónika jegyző 
Végrehajtásban közreműködik: 
KÁR-MENTOR Bt. 
Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
KÁR-MENTOR Bt. 
A Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői 

 
138/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
21. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM 

rendelethez 
 

 
Az éves statisztikai összegezés1 

 
Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, 

valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
 

 
1. Az ajánlatkérő neve, címe: Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth 
tér 1. szám 
2. A szervezet típusa: b) 

a) állam és egyes szervezetek – Kbt. 22. § (1) bekezdés a)—c), g)─h) pontok; 
b) helyi önkormányzat és költségvetési szervei (beleértve a helyi kisebbségi 

önkormányzatot, a települési önkormányzatok társulását, a területfejlesztési 
önkormányzati társulást, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési 
szervet), valamint a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési 
tanács és a regionális fejlesztési tanács [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pont]; 

c) közjogi szervezet – Kbt. 22. § (1) bekezdés f), i)—k) pontok; 
d) egyéb szervezet. 

3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma 
és értéke (a Kbt. IV. fejezete): 1 darab 240.000.000.-Ft 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és 
értéke (a Kbt. VI. fejezete): nem volt 
5. Egyszerű közbeszerzési eljárások, illetve az egyszerű tervpályázati eljárások 
száma és értéke külön-külön (a Kbt. negyedik része): egyszerű közbeszerzési 
eljárás 3 darab 36.408.229.-, tervpályázati eljárás nem volt. 
6. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. 
IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az 
értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 8—9. és 11. pontokban írt közbeszerzéseket: 

                                                 
1
 A korábbi minta helyett megállapította a 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 1. §-a. A 2/2007. (I. 31.) IRM rendelet 3. 

§-a értelmében a 2006. évre vonatkozó éves statisztikai összegezéseket már ezen új minta alkalmazásával 

kell elkészíteni és megküldeni. 
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Árubeszerzés 

Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 1 240.000.000.-Ft 

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy 
szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

22.86.70.00-5 Magyarország 1 240.000.000.- 1 240.000.000.- 

      

      

      

Összes közbeszerzés 1 240.000.000.- 1 240.000.000.- 

 
Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 
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Összes közbeszerzés     

 
Építési koncesszió 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
Szolgáltatás-megrendelés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

tervpályázat 
  

egyszerűsített (Kbt. 4. 
melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 
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A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
Szolgáltatási koncesszió 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

gyorsított meghívásos 
  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

gyorsított tárgyalásos 
  

keretmegállapodásos 
  

versenypárbeszéd 
  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
7. A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése az 
alábbi táblázatba foglalva, külön-külön a Kbt. IV. és VI. fejezete szerint lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (az értékeket Ft-ban kifejezve): 
 
Árubeszerzés 

Nyertes  
székhelye 
(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 125. § (1)  125. § (2) a) 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 
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Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (4) a) 125. § (4) b) 125. § (4) c) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

 
Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (4) d) 257. § (2) a)* 257. § (2) b)* 257. § (2) c)* Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen 
nem tölthetők ki. 
 
Építési beruházás/Építési koncesszió 

Nyertes  
székhelye 
(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) c) 125. § (1) 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 
Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 
Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (3) b) 139. § (2)* 257. § (2) b)** 257. § (2) c)**  Összes 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

*Csak építési koncesszió esetében. 
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** A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek 
értelemszerűen nem tölthetők ki. 

 
Szolgáltatás/Szolgáltatási koncesszió 

Nyertes  
székhelye 
(ország) 

124. § (2) a) 124. § (2) b) 124. § (2) d) 125. § (1) 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

Szám
a 

Értéke 
Szám

a 
Értéke 

         

         

         

         

Összes 
közbeszerzés 

        

 
Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (2) a) 125. § (2) b) 125. § (2) c) 125. § (3) a) 125. § (3) b) 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

 
Nyertes  

székhelye 
(ország) 

125. § (5) 257. § (2) b)* 257. § (2) c)* 267. § (2)**  Összes 

Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke Száma Értéke 

           

           

           

           

Összes 
közbeszerzés 

          

* A Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásról készített táblázatban e részek értelemszerűen 
nem tölthetők ki. 
** Csak szolgáltatási koncesszió esetében.   
 
8. A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, a közösségi 
értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések száma, értéke: 
9. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 
10. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított 
közbeszerzések értéke: 
11. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és 
értéke: 
12. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) 
bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a 
(2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján 
környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés): 
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Statisztikai összegezés az éves árubeszerzésekről/építési 
beruházásokról/szolgáltatásokról 

a Kbt. V., VII. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában 
 
 

1. Ajánlatkérő neve, címe: 
2. Az ajánlatkérő tevékenységi köre: 

a) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység az ivóvíz 
tekintetében; 

b) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a villamos 
energia tekintetében; 

c) a Kbt. 163. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység a gáz és 
hőenergia tekintetében; 

d) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a kőolaj és a 
gáz tekintetében; 

e) a Kbt. 163. § (1) bekezdés ba) pontja szerinti tevékenység a szén vagy 
más szilárd tüzelőanyag tekintetében; 

f) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység a vasúti 
közlekedés tekintetében; 

g) a Kbt. 163. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység, kivéve a nem 
városi vasúti közlekedést; 

h) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység repülőtér 
tekintetében; 

i) a Kbt. 163. § (1) bekezdés bb) pontja szerinti tevékenység, kivéve a 
repülőtér tekintetében; 

j) a Kbt. 163. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység. 
 
3. A közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma 
és értéke (a Kbt. V. fejezete): 
4. A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések száma és 
értéke (a Kbt. VII. fejezete): 
5. A közbeszerzések összesítése az alábbi táblázatokba foglalva, külön-külön a Kbt. 
V. és VII. fejezete szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan 
(értékeket Ft-ban kifejezve), kivéve a 6-8. pontokban foglalt közbeszerzéseket: 
 
Árubeszerzés 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 
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előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
Építési beruházás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
 
Szolgáltatás 
Eljárás típusa Száma Értéke 

nyílt 
  

meghívásos 
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időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

  

hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

  

hirdetmény közzététele nélkül 
induló tárgyalásos 

  

időszakos előzetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

előminősítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

  

keretmegállapodásos 
  

tervpályázat 
  

egyszerűsített (Kbt. 4. 
melléklete szerinti szolgáltatás) 

  

Összes 
  

 
A beszerzés  
CPV kódja 

(főtárgy szerint) 

Nyertes 
székhelye 
(ország) 

Közbeszerzési eljárás Összes 

Száma Értéke Száma Értéke 

      

      

      

      

Összes közbeszerzés     

 
6. A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások értéke: 
7. Elektronikus árlejtés alkalmazásának száma, az így megvalósított közbeszerzések 
értéke: 
8. Dinamikus beszerzési rendszerben megvalósított közbeszerzések száma és 
értéke: 
9. Azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a száma, amelyben a Kbt. 53.§-ának (6) 
bekezdése, 57. §-a (4) bekezdésének c) pontja, 58. §-ának (5) bekezdése, 67. §-a 
(2) bekezdésének f) pontja, illetőleg 68. §-ának (5) bekezdése alapján 
környezetvédelmi szempontok kerültek figyelembevételre (zöld közbeszerzés):  
 

- - - 
 

20./ Napirendi pont tárgya: Simonffy utca 409/18 hrsz-ú ingatlanra kötött 
adásvételi szerződés módosítása 

    
  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 

 
Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
 
Pető Istvánné: az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság megtárgyalta a napirendet, 
és az adásvételi szerződés módosítását javasolja. Az ügyvéd úr véleményét később 
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kapta meg, ezért javasolta, hogy az adásvételi szerződésbe kerüljön bele a 
következő pont: 
Az ingatlanra már bejegyzett visszavásárlási jog törlésével kapcsolatban felmerülő 
igazgatási díjat a vevő fizeti. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még 
kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
A módosított Adásvételi Szerződés kiegészül a következő 3. ponttal: 
 
3./ Az ingatlanra már bejegyzett visszavásárlási jog törlésével kapcsolatos felmerülő 
igazgatási díjat a vevő viseli. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról az elhangzott kiegészítéssel együtt. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot az elhangzott 
kiegészítéssel együtt egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 

139/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Simonffy utca 409/18 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés 
módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az Abony Város vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) 
sz. rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza. 
 

1. Az Abony Város Önkormányzata a 81/2007. (III.08.) sz. 
határozatával jóváhagyott, az Abony Város Önkormányzat és a 
Raffai és Társa Kft. között az Abony, 409/18 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan 2008. június 02-án létrejött adásvételi szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
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Értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Raffai és Társa Kft. 

 
139/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 
1, törzsszám: 390703-0-00) képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, 
mint eladó (továbbiakban: eladó),  
 
másrészről Raffai és Társai Kft (2740. Abony, Illyés Gy. u. 23., Cg.:13–09–107572, 
adószám: 13701440–2–13, KSH szám: 13701440–5157–113–13) képviseli: Raffai 
Gusztáv ügyvezető, mint vevő (továbbiakban: vevő) 
 
felek között az alulírott helyen és időben, az Abony, Simonffy u. 409/18 hrsz-ú, 3051 
m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan értékesítésére, a 2008. 
június 02-án kelt adásvételi szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 
 
1./ Felek a szerződés 8. pontját közös megegyezéssel törlik. 
 
2./ Abony Város Önkormányzata hozzájárul, hogy az Abony, Simonffy u. 409/18 
hrsz-ú, 3051 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan tulajdoni 
lapjáról az Abony Város Önkormányzat jogosult javára 5 évre bejegyzett 
visszavásárlási jog törlésre kerüljön. 
 
3./ Az ingatlanra már bejegyzett visszavásárlási jog törlésével kapcsolatos felmerülő 
igazgatási díjat a vevő viseli. 
 
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírták.  
 
 
Abony, 2009. május …… 
 
  ..........................................................   ................................................ 
 Abony Város Önkormányzata Raffai és Társai Kft  
képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit  képviseli: Raffai Gusztáv 
 polgármester  ügyvezető 
 e l a d ó v e v ő 
 
Ellenjegyzem: ……………………………………… 

- - - 
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21./ Napirendi pont tárgya: Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról 
   

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit: ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Nem kívánt 
kiegészítést tenni. 
 
Retkes Mária: a 73/2009. sz. határozat kapcsán a Képviselő-testület hozzájárult a 
bérbeadáshoz. Kérdezte, hogy az önkormányzati ingatlanok tekintetében az iskola 
köti meg a szerződést? 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit: igen, csak a tulajdonos hozzájárulása szükséges. 
Kérdezte, hogy a napirend kapcsán van-e még kérdés, észrevétel? 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a határozati 
javaslat elfogadásáról. 
 
Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen és 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett az előterjesztést ill. a határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, és a következő határozatot hozta:  
 

140/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
a lejárt határidejű határozatokról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi 
határozatok végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 

az alábbi határozatokat: 
 

 110/2008. (III. 27.) Vezetői megbízás a Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskolában 

 202/2008. (V. 29.) Lázár Vilmos utca területének rendezése 
 422/2008. (XII. 18.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 50. 

éves évfordulója alkalmából kiadvány készítésére és a Kinizsi színmű 
bemutatására fedezet biztosítása 

 Z-441/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér 
kivitelezésére 

 40/2009. (II. 26.) KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 
igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 
pályázat kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást 
lefolytató szervezet megbízása 

 42/2009. (II. 26.)  Az ABOKOM Nonprofit kft 2009. évi üzleti tervének 
megismerése 

 Z-49/2009. (II. 26.) Virág Annamária lakáscsere iránti kérelme 
 82/2009. (III. 26.) Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg 

befektetésének meghosszabbítása 
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 Z-94/2009. (III. 26.) Ondok Zsolt részére önkormányzati érdekből lakás 
bérbeadása  

 Z-100/2009. (III. 26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 
módosítása 

 
2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése 

nélkül hatályban tartja az alábbi határozatokat: 
 

 67/2009. (III. 26.) A IV. számú fogorvosi körzet ellátása 
 70/2009. (III. 26.) Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város 

Önkormányzata között létrejött feladat-ellátási megállapodás 
módosításáról 

 72/2009. (III. 26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött keretszerződés 
módosítása (3. pont kivételével) 

 77/2009. (III. 26.) Abony Város Önkormányzata 2009. évi 
Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő 
hosszabbítását rendeli el az alábbi határozatok végrehajtására: 
 

 247/2008. (VI. 26.) A 2008-2009 közötti időszakra akcióterv előkészületi 
munkáinak – belvízelvezető rendszer, Strand fejlesztése- 
meghatározása 
Határidő: 2009. december 31. 

 407/2008. (XI. 27.) Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési 
feladatainak ellátására kötendő együttműködési megállapodás 
jóváhagyása 
Határidő: 2009. december 31. 

 416/2008. (XII. 18.) A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízása 
Főtér kivitelezésére közbeszerzési eljárás lefolytatására 
Határidő: 2009. június 30. 

 Z-442/2008. (XII. 18.) Közbeszerzési eljárás indítása Főtér 
kivitelezésére 
Határidő: 2009. június 30. 

 27/2009. (II.12.) A társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati 
támogatásának pályázati kiírása 
Határidő: 2009. december 31. 

 52/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde) 
Határidő: 2009. június 30. 

 53/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Pingvines Óvoda) 
Határidő: 2009. június 30. 

 54/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Szivárvány Óvoda 
és Bölcsőde eszközfejlesztés) 
Határidő: 2009. június 30. 



- 91 - 

 

 

 55/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyöngyszemek 
Óvodája) 
Határidő: 2009. június 30. 

 56/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Somogyi Imre 
Általános Iskola) 
Határidő: 2009. június 30. 

 57/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Gyulai Gaál Miklós 
Általános Iskola) 
Határidő: 2009. június 30. 

 58/2009. (III. 09.) Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztésének támogatására pályázat benyújtása (Pa-Ku Consulting 
Bt. megbízása) 
Határidő: 2009. június 30. 

 Z-61/2009. (III. 23.) A „Lehetőségek Fő tere – Kossuth tér 
környezetrendezése Abonyban” (I. ütem), KMOP-5.2.1./A-2008-0040 
azonosító számú projekt kivitelező kiválasztásáról szóló közbeszerzési 
eljárást kezdeményező, KÉ-3091/2009. számú ajánlati felhívás 
hirdetményének módosítása 
Határidő: 2009. június 30. 

 73/2009. (III. 26.) Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonban lévő iskola bérbeadásához történő 
hozzájárulás 
Határidő: 2009. június 30. 

 79/2009. (III. 26.) KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű „Épületenergetikai 
fejlesztések” című pályázat benyújtása 
Határidő: 2009. június 30. 

 85/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a KMOP-2.1.1.B 
„Abony város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 
megvalósítása érdekében” című pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-
2008. „Az Apponyi út felújítása” című pályázatokkal kapcsolatosan a 
kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató 
szervezet megbízásáról 
Határidő: 2009. május 31. 

 Z-99/2009. (III.26.) Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 
tagjának megválasztása 
Határidő: 2010. augusztus 31. 

 
A határozatról értesülnek: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Polgármesteri Hivatal illetékes Osztályai 
ABOKOM Nonprofit Kft. 

 
- - - 
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A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját! 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül! 
 

- - - 
 
Mivel több napirend és hozzászólás a nyílt ülésen nem volt, így Romhányiné dr. 
Balogh Edit polgármester az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 
  polgármester      jegyző 
 
 
 

Gulykáné Gál Erzsébet                Krupincza Tibor  
jegyzőkönyv hitelesítők 


